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ΦΕΝΑΤΙΙ ΑΟΑΡΘΕΝΙΓΟ ΠΠΟΡΌΝΕΝΘΙ ΒΑΤΑΝΟΒΟΌΝ 

ΘΑΒΟΙΒ ΒΑΡΗΑΝ - υ. 

ΒΘ ἢ ΡΙΌΡΘ δἰαρϑαην οϑί, ΝΠ Ποο 5βί μη], ροβί- 

αυδπη βυτηηι0 ὈΘΠΘἤοϊο νϑϑί το ῬΓΘΟΙαγὰ 1Π|ὰ εἰν] αίθ ἀ0- 

πδίι8 5ΌΠ|. 4α86 τη6 ἰοἱ ΠΠΠπβί να ν]ΌΓαηλ οἱ ἴῃ ΟἸηηΪ 

ΒΟΙΘ ἢ 86 ΘΘΠΘΙ6 ῬγΔΘδίδ 1 6185] ΘΊΟΥΔ 6 Βοοίαπι οἱ 88- 

ΟἸΙΌΓΙη. ῬΑ Ποἴρθπι [θο!. Ὁ ριδθοίδυιη. {Ππ|πὶ οἱ τη] ῃ] 

ΒΘΙΏΡΘΙ ΘΟ πὶ ΤΑ Ἰθβίπηο ΔΠΪπ]Ο ΘΟΠΙΠΙΘΙ ΠΟΤ Πτπ. ἀἰ 6 ΠῚ, 

40 τὴ ϊῃὶ ἢἸΠ}] (416 ορ᾽ μη] 4 ἐθηβα! το νϑβί!ο Πα ΠῚ 

οϑί. Ροβίαιδηι ἃυΐθηλ ΔΙΔΡ ββίηγατη [ποίαν [Δ ΟΓ]Ὼ 

ΠΙΘΟΤ ΠῚ ΟἸ1 1 ̓θ515 [Δ ΟΣ 115 ΘΟ ΘΕ "6 ΠΟΘ], 4 ππὴ ν] ΘΙ πὶ 

αὐδηὴ ἰΟΠρῸ ΠΟΠΟΙ 5. ΥΘΒΠῚ ΠΟΙ ἢ τ θιιηῖ ΒῈ ΡΘΡΑΓΘΗΐ, 

5 Ἰο πὶ ΓΟ 6 πὶ αιἂπι ΘΡΆ ΠῚ ρ6 1 ἈΠ Οἱ ΔΠΠ05. 566 8- 

[5 Θχίθιη ]0 πη 81 6556 ἰΠ 6 }}6χὶ. ϑἰαψιθι αι ΘΗ Ϊ ΠῚ 

Ἰαγμάϊαι ὩΪΠ}} αΠ γα ἴῃ Πππθθ ΘΠ 66. αοα δ ἢὰ5 ΠΠΘ ἃ 8 

βρθείαγθί, 5βθα, Αβρϑθηαϊαμι {ΠΠπηηὶ Πα Ἰοίηθιιι ἰμη]Π αἴα5, ἰη- 

ἴὰ5 ΘΆΠ6ΓῸ απ186 ΤῊ]  πλθ ᾿ρδὶ νοϊαρίαίθην ργδ Ἰαγὰ 685- 

βθηΐ. (ὑυὔπ8 ΘΟΠΒΙΠῚΙ ὁ ρΙ Πα] ὀαυβαηι νῸ 5. [Δ 6|16 αἰν]πᾶ- 

[]ῸΒ 6656 ΔΡ ΠΟΥ. ααρ 06 αὶ ἤθη τι 5  Π 5. 566 1τη- 

ργϊάθιη (οἸ θα 5 ΑΘ θηϊαβ. ποβίγας. ἈΠ] πὰ ΠΠαηὶ Ῥοῦ- 

ΒΟΒΪδηδιη οἱ ΕἸ 5] πὰ πη (βαρ Πηὰπὶ 6 ἀθβο 556, αἱ 

4] ἰδὲ Ποιὰ ἀοσοθαηΐ [δι ΟΠ η65. ἃιθ ΟΥ̓ ὰ πὶ ΠΟἢ 

ΙὩ060 ΠηρτοθΘηΐ 5664. Ῥαίαπι ἀδἰθϑίθηϊι οἱ ἀἸβεῖρυ} 66- 
ἘῸ 
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τ ἀοηάδηη ριυρίπθηΐ. Οτοίμπι 4 αθιηα 116 ἸρΊ ταν ἴῃ Π]8. ΟΥΙΒ 

ἴῃ Θηζ 1115. Θύαπὶ (πὶ αὐἰἀαιαμη ἃ π6 βοιρίμμπι ἰΘΡΘ ΓΘ 

αἰομαγοία", ν 6]. 5] Ἰθρσβοί, Ἰάπὶ ἀηΐθ ἀδρῦὰν απ ἃ} 5115 

Π]8 ΡΟ 5(6}}15. Πα] ἃ] ἸΘΠΟΡ ΘΙ. ΠΟΙ ἃ ἀΟΘΟΟΠΙΠΟ( 811 

Ῥαϊογθίαι. [θοῦ ριδοίθιθα, οἴϊπιπι. [ἰὈ]. αοοίου 

ΔΠ]ΘΟΥ 1 ΟΠ βθίπ ὁ: απ 6 φαυϊάθδιη (6 5 ΘΔ }] εἰν 8 5 

πηθ86. [6] οἱ αἴθ οη] δαί [ἌΘΘΙο ροίοββ. (πδηΐαϊη 

ΘΠΪΠ} ΠΟΙ 11} ΘΞ5 6. ΘΟΓΠΠῚ ΟΡΟΙΙΘΙ 4 ὁπ ἃ] αυὰ ἰαπ 6 

ΤΠ γὰ5 αὐπί ΡΠ] ΟΡ ἴδηι ΘΟ θυ ηΐ, 5ὶ ααϊάθηη ἴῃ ἢδ6 ἰθ τὰ 

απδ6 οἱ οἱ [πὶ ΞΡ] Πα ρΓαΘηἶὰ βία ]οβὶβ ἃἤθυ 6 αἰς]- 

αν, ἴῃ 4πὰ Πορίηαο ΘΗ ΒΙΠΑΡ]. ΝΟΡΙ 65. ΕΡΙΒθΟρΡὶ, Αοᾶ- 

ἀδιηΐδθ, (Ἰν] αίθς. Μ|η]οἰρία σου ρα οἹβ Θ]5. 46. ΥἹΓΟΓΙΗῚ 

ἀοοίονιη βουρίθ ἀθοθυηηΐ. Πἰδ ἴα πὶ ΟἿ ν ουϑὶβ Μαθοθη ἤθε 

ὨΪΠ1 ἰπα στη νἱάθίιν. πιθ ἴῃ 640 Ἰη πη] ορα}!} οἰθιηθηία 

ἀοοθηΐθηι ΘΟ ΒΘ ΒΟ ΘΓ ο.. ΝΙΠΜΙΡ. ΟΙΩΗΪᾺ 118 πη ἃ, Ἰῃ 

ααΐθιβ Ια αὐ ΟἿἹ ἃ Πὰκ ΠΠθγὰβ. ἐμ Ἂ5 ἢ λββθιη.. ἃ 

αἸρ ον 5. ὁὐοπραία σι. Ουοᾷ 51. νοθὶβ ἸηΪπΠπ5. γ6- 

ΓᾺη] ν]ἀθίι. 6. ἰδιθη ἢ)θὰ δια Πα ΠΡ ΠΘΙΉΪΗΪ ; Θἰθ ἢ] 

6 ἴρ86 ατ]άθιη ᾿Πα Ἰρ ΟἹ ΠἾΒῚ 51 αυδη6 0 ἐππεὶ τη] οβία μ]- 

ἑαϊΐα ν 6] 4110 Ἰποοιημηοείο. ἐοη ΠΙοίον. (Ἃ8η} ἀπάτη ἀββαδ- 

ἰὰ 5. 511Π} ἃ|10ὺ σρθοίαιθ. δίαιιθ 4]105. [δ ΌγῸ5. ΘΌΘΘΙΘΙΘ. 

ΝΟῚ 4πὸ Οἰν 1 ΠΊΘοῦ πηι. 4πὶ τ] αυΐάθηι βυηΐ οδ115- 

511, ΠΠΡΘΥὰπι. 5Θη ΘΠ] ΠῸ πιᾶρηὶ [ΔοΙΘμἰἀ πὶ Θχἰβί- 

ΤΊ6Π1: 5664 Ἰῃ ἰδ ΓΘ Ρτ5. ἰα]βα αυδοάδηι ΟΥ̓Δ Ολ ἃ 1η ΔΗ ΠΟ ΕΒ 

ΘΟΙδη 6. ΒΘ] θι5. αἱ νοσδηΐῃν. οΟἸ]οσαία ἰδ ηΐαι. ΠΟὴ 

ΟἸΠΘ65 5ϑαππηΐιν, (πο Πί αἱ Π]ονἢ ρΡοία5. ν]θθ 40- 

θα. 4 ῬᾶΓ 1} [πΠβίδηι (6. 56 Ορ᾽ ΠΙΟΠ 6 Θχίθεῖβ σϑηί- 

θὰ5. ῬιΙΔΘθθαη!. ἴῃς ααΐθι5. πᾶν. πι]Π 5. ΒΔΘΡΘΗΠΊΘΙῸ 

ααθιθηΐθβ ἀπ ν ἰπλα.. ΠΠΠ}} δαὶ ἴῃ ἡ Ἰοἰϊ5 [ογθμἾ8, ηἷ- 
ΒΝ ῥριοθὶ ἴῃ. ΠΟΠΟΙθι5. Πιϑ Δ} ]5. χ ἰβιϊβ. ΠΟι Ϊθ 5 

ΒΡΘΙΆΙΙ ῬΌΒΒ56. 4] ΡΓῸ νϑυϊαΐθ ἃιιοίου ἰαίθπι, ΡΓῸ πηθ 5 

πη πὰ8. ΑΙ ΘΔ ΘΠ] ΘΟΙ ἢ ΘΟΙ ΘΠ ΔΙ]0Π65 ρα 56. νΆ] 6 γ6 
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Ῥαϊδηΐαν. Νίθαὰ ἃυίθι ἱποομηποα Δ ηλα ι ρα! θη οι [66 

αἸαϊοῖ, οἱ δου ρ]δοῖία αἴθ ἀδοοία, ἃ αα] 05. ἢπς 

αἰθίγιιβαβ. ΘΠ, ΠΟ 51η6. Πα ἢ] γα ΘΟ ΘΙ 616. 

Δίᾳιο παπα 5οῖο ἃ ΠῸ5 4 τη} Π5. ΘΟοα ρα ΠΟΙ 18. 4}- 

Β.Ὑ1ΟΕ1 ΘΌΠΕ5., Ρ]05. {Πα (5. ᾧαὰπι ρᾶν οϑί οἷο {8- 

ΠΔ15, ΘΟ. 5815. τη] ΠΟ 115. Πα] 566. τοὶ δου 8}10- 

ἤη. ΒΟΠΟΡ ἢ ἈΠ ἀΔη 18 Πι| ἰΠρ᾿ 6 118. Π0 ἢ} ΗΠ} οἰ 6 6; 

4686 ἀαίο ἴῃ 4ὰο Ἰυχανθηΐ βραῦο Ἰη θυ ἀπ βᾶηὰ ἀΟΟ πὰ 

οἱ θΟἢΪ8. διιοίουι θυ τ  οἰ5. ἀοίευίοντα βευρία ἰδ ηα δηι 1η1- 

Πτ|5. Ὁ] Τα βϑοίδηϊι, (ὐηίΐτα 4] ρ6’ ΠΟΘΌΪΟΙ απ Ἰη- 

[οΡν 8}1ὰ ΜΙ βὰ5. ΘΟ], ᾿ρϑὰ ἱπορία θη ρογ ἰοῦ ἴαοίαβ. οἱ 

ΡΡααθηίίον, ἢοπ εἶδὶ ορίμιο ουΐαιο βουϊρίουϊ οἱ ἡπιοίιοβὶϑ 

ααυδοβοηϊ θὰ5 ϑαρβθαίνυιη ἰθηρυβ πρθηα]. Δ] ΘΒ 

αὐδηΐαμη 6χ {Π 0 (16 ᾳιο. ν θ]8 Δα ίοΥθιι5, ῬΠΠ]ΠΟΒΟΡΪᾺ6 

Τηθον θα Μαρϑίθι. [δοίιι5. ϑαπι, ἴῃ ἢος ϑἰθαϊολαηι ρ6- 

ΠΘΓ6 ῬΙΟΪΘοθεῖη. Ὑϑαπ αἱ ἃ θη τοαάθαμ; ΥνἱΧά θη 

ΠΟ ἃ. νϑίγαβ ΘΟΟΘΡΙ αι τηθόιη ἀρ] 876 ΠΟΘ Ρ] ἴῃ 40 

ΡΟ ββίηγαμι ΟΡ6 6 ΟΠΠρ θη 86 Τηθὰ6 ΘρΘΟΪ 6 ΟΒ ΘΠ ΘΓΘΗ,, 

αυοα δ νοβ οἰ ἀΘ Ὀζὰ ρΥα Ἁγ} ΔΟΙ0η 6 (ἰΘ δθυ οι. 

Ταπάδιῃ ἴῃ ΕΠ γἀθιλιηι ἰηο] 1]. Οα]} 15. ΘΟΙΏΡΙ 65 

Ιοτ05 1 πα πὶ μ]Π] οιηθη αν θ οοη ρθιαί. ἤπης ομὴ 

Πρ ἴθι ὈΪ8 ἰδ ῦν 6 γϑ θρίββθηι, ν]α] σι ν]βδιη απ αἸα]0- 

ΘΠ. ΠΘἢ Οὐ Θὰ απἃ ρὰΓ δἰαΐ οατὰ οἱ ΠᾺ6 ἰΓδοίαίαηι 

[αἰδβὸ οἴΐδην. ἃ ορίϊμηϊδ δα! ον θα. παι ιθιη. {ΠΠπ|πὶ 

ΡΙῸ οαρία πιθ0 ἢΪο {Π|Ὸ οΟΥΓΟΧὶ οἱ δα αοί ποίει] 5. Ἰἢ ἀΒΌΤηΩ 

Ἰαπιοῦατη δα ἐα] θη ροηθηἂ8. οαγαν!. Βοβίθα ἢ6 ΠΪΠ}8 

ΘΧΙΡατ1η} οβδϑί νυ] απηθη [μΔοΠδίθῃι 8 67]6 01. θαάθιη ἴῃ μος 

ἋἸα!οΟρῸ Τα η 6 βου ναία. ἢΙ5. [Δ ο[15, ὙἼΡῚ ἀΟΟ ΙΒ] ηη], τοϑίαί, 

αὐ Πα ]ρ ἢ πὶ ν θϑίγὰη} ᾿πη Ρ] ΟΥ̓ ΘΙ. ἀππη νὩΙῸ5. ΔΠΟἰΟΙ ῈΒ 

ῬΘΙΟΙῸ. ἴῃ αυἰθιι5 Πα 16 τ] Π] ἰὴ ν Θηΐθθὸ ν] θοὸν ἰ}Π 108 
Ιδοίον! 5 ἤδυ ῬΙΓΌΓΒΙΙ5. [ΠαἸρΠ1Π1. 

[ΠΠΠ}Π τ ἃαΐθιη. ἃ βάθη ἰδοίδην ἴῃς αα]θ15. ΡΥ ΠΪ5 
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ΟΥἸΠθαην Θχϑι οι Ὲ οΟΘΡὶ. ΠΘΙΏΡΘ ἃ ΤΙ ΔΡΊοἶβ ροϑίβ; α4υ0- 

ται ἁἰααοί Ἰοθὺ5. ΘΧοοΓραηι, οἱ ααοιηο0. 605 ἰθρὶ οἱ 

ἴῃ (6 }16ο ] ἀθ θυ οχἰβίϊπηιθηι. αυδιη ὈΓΟνἸββίπηθ ἀθο αΡαθο. 

Ιηὴ ΔΘΒΟΏΥἹ Βα] ΟΙΡθ5. 801. πὰοθς (ποῦὸ {Πρ πα ηΐα: 

Καὶ γὰρ δυσπαλάμως ὄλοιο | δ ἀλίρρυτον ἄλσος, | χατὰ 

Σαρπηδόνιον χῶμα πολύψαμμον ἀλαθεὶς [ εὐρείαις εἰν αὖραις.. 

Μοχ ἴῃ Δη ἰβίτορἢα 5]. ρειοῖί: ΔΛύμασις ἡ πρὸ γᾶς ὑλά- 

οέψει εν ἄϊστον ὕβριν. [ἢ ΠΒ αἰθιιηα 6. ΘΟΥ- 

ταρίϊε Ποὺ 58] 6} 4αϊν]β ἃσηοβοαί. ΟΠούαμὶ Αθογρίδοο 

πα ηΐϊο πὰ υ ΓΡΊ ΠῚ ΠΡ ΘΟαΓ]. ἰ΄αα6. ἴῃ. Ρ]αυθ5. ἰΟΘΕΙ8. 

Ηΐης τϑοίαᾳ ἀπο πη} ἃ ΘΧἰ ΘΠ" 1} 5 ΤΟΡΠᾶΘ᾽ νΘΓΒᾺΠῚ 661- 

{ἰ55]πη16 σου σθηάθπι. ΕΥ̓ΡΕΙΑΙΟΕΙ͂Ν ΑΥ̓ΡΑΤῸ μ1}}} ἃ! 6 

δβϑί χυδιῃ Συρίαισιν αὔραις. Μ]αοί5 (Οἱ οἱ Εὶ ὈΪ8 φοηΐαδδ, 

ῬΙαη). ἃυίθηι (: ἃ 'ρ50 ΠΡΙΡΟ βαρ] θίπμη 6558. 8686 

ἴα: ᾿πηρί πη ΠΠὰπὴ ἃ (ἸΠΠοἴαθ Π Ουθι5. ον αβίββθ: αἰΐονα οἱ 

58 {15 ν᾽ οηὰ ἰδιηρθϑίαβ πᾶνίπη Θχρθοίαί. Οοῃηίοιηρίἃ- 

ΠΉΪηΪ. αὐᾶθβο, ἰΘΥ 1165. αἰγὰβ αὐ ἴῃ θα θθῸ ΘΟα 168 86 - 

νδηΐι!" λυμασιουπρογας ὑλασχει. (α]οβοδηΐ θη 4086 

ΡΟ ΠῚ αἰβ] ποία σαηΐ ᾿ οἱ ἐς αὐ χα ἤδηΐ: ἴατη Πα ΌΘὈ]- 

ἸΏ8 λυμᾶς χυπρο γας ὑλάσχε'. 4ᾳυδθ ΔΙ ΒΘ η58 ῬΔΙΤη 

τηθίγο ἃ] νηΐ 5] 6. σου ΡῸ; λυμᾶς χυπρογενεῖς ὑλάσχοις. 

»Νααϊαρία ἃ ΟὙΡΙ] (ΒΟ ΡῈ} 15 σοι. ν θη 1|5) οὐἹαη ἃ ἰδιηθη- 

(6015. ΟΟμ]ρομ πὶ οἰϊδπι οὐ ἢ θαίῃϊο εἰ γὰρ. οἱ ΘαΠη 

Ηροιδημο ὁ δὲ βώτας οἱ ὑβρίζοντ᾽ ἀποτρέψειεν ἐλοφ 0. 
ὃ 

Ιη ϑαάθῃι θα] ν. 60 Ἰϑοϊίαν: δοξάσει τις ἀχούειν ὄπα 
οἷ 

σχοι" 1 περιχρικπτὰ βρυάζεις ᾿ ὃς ἐρωτᾷς ὁ μέγας Νεῖλος ὑβρί- 

ζοντά, σ᾽ ἀποστ 

τᾶς Τηρεΐας [ μιήτιδος οἰκτρᾶς ἀλόχου. ΔῊ απίοην δοβοίϊα- 

εἷος Τηρεΐας μήτιδος ρΡ)Ὸ ἴρδὸ Τογρο αἰϊοείμηι ἀοοορίξ, αἷΐ 

Ηδιτηδηηιι5. [ΠΟΓΘΟ 16 ἐομημηθηΐ} } Γι ρ μη νή - 

στιδος. [Ρ]α. 100. ἴ,. πᾶν ἄπονον δαιμονίων. ἥμεν᾽ ἄνω 

φρονήμαθ᾽ ὡς | αὐτόθεν ἐξέπραξεν ἔμπας ἕδράνων ἀφ᾽ ἁγνῶν. 

ΠΠἸ4. 110. ἄταν δ᾽ ἀπάτᾳ μεταγνούς. [ἴπη0 ἄτᾳ δ᾽ ἀπάταν 
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μεταγνούς. Εταισ δ. δηΐηι, αὐ ἀΟὨΔΪ υι8] διαί. ἃθή]θεία 

ΠΟ ΡΟ νὴ ο᾽αββαηίι". ΕΤιβα ν. 116. ἐηλέμοισιν 

ἐμπρεπὴ ζῶσα, γόους μΞ τιρῶ Ἰηϊο ρΙοίαΐα!, αἰι81] με τιμῶ 

ΡΙῸ ἐμὲ νϑὶ ροΐίϊα5 ἐμαυτὴν τιμῶ ἋἸ6] ροββϑί: οἱ αυ]α 510] 

γα} ἐμεψιθν νει ἰαμιθη ἰδ ἤν υἱθα οὐηο, αἱ ἤὰθς νοΐ Ηρι- 

πη ἢ ἴ,. γόοις μέτειμι: ἰιαμιοηϊς ἠιοὶς παθηΐαθ βἱηι]θηι 

δἰγορίζι αἰροίο. οἷ. Ἰοῃ. 980: μετῆλθες ἄλλων πημάτων 

χαινὰς ὁδούς. [δ]4. ὅ0ὅ. ἐγὼ δὲ πῶς δρῶ: ποῦ θράσος νεμεῖς 

ἐμοί; δαροιθιαί, αἱ ΟΡΙΠΟΙ ἴῃ νϑίογο Πρ γῸ πουθ᾽ ρας ἅη646 

ἢδθο ἀρϑαυϊία ἰθοίο ὁοη Παΐα οϑί. [,. ποῦ θ΄ ἕδρας ---. [60]α. 

628 ---4 Ἰοροηάθμη, Δημήγορος δ᾽ ἤχουσεν εὐπιθεῖς στρο- 

φὰς [δήμου Πελασγῶν --- (ΟΠοΟΙΟΠδΐοΙ Θ5{ ἰρΡ86 Γθχ, δὰ- 

8 οὐ Ο ἢ] ΡΟΡΪῈΒ μἰαῦδιι γοϑροηεοί ; πος Θηϊη 5]ρ ΠΟ - 

[Γ Ρ6Ὶ στροφάς. Οὐ υοα ἃπίθηι 5} 1οἱ{, Ζεῦς δ᾽ ἐπέχρανεν 

τέλος. (ἴδοι ν αἱ ροβί ροραϊαγη Ψονοθιη οἰΐαμι (Ομ (6 

ὀᾶ 6 10 ΘΟΙΒΙΠ ἢ ΡΙΌα ν 5886. [ἢ ΟΠΟΙῸ αἱ ργοχίμηθ. 86- 

αυϊίαιν Ἰορθη πη} ΒΌΒΡΙΘΟΙ ἐφοδ εύοι. οἱ νῦν ὅπ᾽ ἐμὰν θεοί. 

Μοχ δαυίθιη 81ὴ6 1} ἀ]ἰαρθηθ νιν. 604 ---ὅ μήποτε 

πυρίφατον τὰν Πελασγίαν πέλιν | τὸν ἄχορον βοὰν χτίσαι. 

μάχλον ΓΔρη. ἤσης 84] πιοάππὶ ΟΟΙΪΘῸ: Μ. π. τᾶνδ᾽ 

ἁγίαν πόλιν ] τᾶν ἀχέρων βοᾶν χτίσαι μάχλον Αρη.. Κτίσαι 

πυρίφατον ἐπορηκίϊο ναϑίαίαμηι γοάάογο ΟἸχΙΐ αὐ 140 πρευμενεῖς 

χτίσει-. Μάχλον αιοὰ ρεὶ 56 ροβίίαμη. ἱπορία ἀθ Ναγίε 

αἀἰσθγθίαι, Βθαιθη 5. φΘη ν]5. ορίϊηθ. ἐοηνθηϊ. [6]4. 

988-4. Καί μου τὰ μὲν πραχθέντα, πρὸς τοὺς ἐχτενεῖς φίλους 

πικρῶς ἤχουσαν αὐτανεψίους. Μρά. παραὶ φύλου. [μβρϑθῃ- 

ἄμ, χαί που τὰ μὲν πραχθέντα πρὸς τοὺς ἐχγενεῖς (516 

Πριην.) [ φίλ᾽ οὐ πικρῶς ἠχούσατ᾽ αὐτανεψίους. [ϑονίον, 

μἰ ογθαίο, αὐαἰϊυϊείς ΟΠ οῖα φάθ (ποϑὶδ} ὁοπένα ἐπ (ἀπἰο5. οοφηα-- 

ἔθος ργαθϑ ον. ἴῃ. Αραμ. 620----  να]Ἱρὺ Ἰορ]ίαι: οὐχ ἔσθ᾽ 

ὅπως λέξαιμι τὰ ψευδὴ καλά, ἐς τὸν πολὺν φίλοισι καρποῦσθαι 

ὄνον. 804], φδϑηϑβ Παοϊίαί: ὥστ᾽ οὐ πολὺν φίλοισι, γαρποῦ- 
Ἶ γ 
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σθαι. χρόνον. ίδάριη 46 ἐλιϑὰ ἰῃ ν. 655 πῶς γὰρ λέγεις χει- 

μῶνα ναυτικῷ στρατῷ | ἐλθεῖν τελευτῆσαί τε δαιμόνων χότῳ : 

Ιϑρ θη 11} ΘῈ ΒΡ ΊΘΟΙ ἐλθεῖν τε λυσσῆσαι τε. --- [0]. ν. 811 
πολλὴν ἄνωθεν τὴν χάτω γὰρ οὐ λέγω ἀ6Ι6ηα5 68. Οτ0 

[οίο οὐπηΐα ραηὰ οἱ ρϑιβρίσαα θνδαπηΐ: 

εἰ δ᾽ ἦν τεθνηχὼς ὡς ἐπλήθυον λόγοι. 

τρισώματος τὰν Γηρυὼν ὁ δεύτερος 

χθονὸς τρίμοιρον χλαῖναν ἐξηύχει λαβὼν 

ἅπαξ ἐχάστῳ χατθανὼν μορφώματι. 

014. 9358----4. Κλ: εὔξω θεοῖς δείσας ἂν ὧδ᾽ ἔρδειν τάδε; ΑὙ.: 

ἐπέ τᾶ" εἰδώξ Ὑ᾽ εὖ τόδ᾽ ἐξεῖπον τέλος. [ῃ Πἷ5 ὧδ᾽ ἔῤδειν 

τάδ: δοάθῃηι 56η8ι ΡΟ 400 πιοχ ἰηΐτὰ Πρίαμος εἰ τάδ᾽ 

ἤνυσεν. Ηος ἰσἰίαν αἰοϊ ΟἸγ θη ηθβϑίτα : ἊΑ(ν ργθοαίι8. 68 

Προς κί παοὸ αὐ Ἰμιηο [ἤθη μον μοογο5 ὃ ΠΪΒ 51 4158 ΠΠὰ δα - 

Ἰαησθ 6 ΘΟη δία, δὲ ηιρίμίββος, ἵΓαβίγα 586 (οΓαπθαΐ. Θποα 

ψΘΙῸ ΑΘϑοῆν! απ 66 |556. ἘΟΠ] οἷο σαθίθνα πΠῸἢ πθ0. ΠΟῚ 

ΟἤθΓαΐ νϑυαπὶ οἰϊατη τη Γπὴ ἴῃ πού πιπη {Ππ|δίγαΐ. εὔξω, θεοὶ 

ὃ ἴσασι». ὧδ᾽ ἔρδειν τάδε. γουϊείϊ, ἰη τ}, ἑάψμο Βὲὶ βοϊμηΐ, τ 

μαθὸ {ἰδὲ 51. ουθηϊγοηί. “]}«ηὐ δἱ Πρίαιηο οηιηῖα θα; υοἵο ργὺ- 

Ορβ5,ϑδθη 5015 ΘΗΗΝ ἦν ΡΜ Ρ1 15 ἱαρρίθιιδ ἐπ θϑδγην {ε886, 

φιιϊαηὶ ἰφίξιν" ἑίο Ἰάθην {ποῖὰ5 9 (δίθιιτη ἰη ἈΘΠΙΘΙ ΠΟ Ϊ5 

ξήσει ἸοοΘη τη εἰδώς τ΄ εὖ --- οἵ νοία [δοῖ, δὶ ψιιῖς αἴζιι8, οἱ 

ραϊίμην ργαουϊαϊ. ΜῸΧ ἴῃ 945. ριῸ οἰ !οδηΐθ νϑύϑα οἵ 

ΟὈβουτα ϑϑηΐθηΐα. πιθοῦ" χράτος μέντοι παρές Ὑ ἑχῶὼν ἐμοί 

---ὙΘΡΟΠ0, πιθοῦ" χράτος μὲν σοί᾿ παρὲς δ᾽ ἐχὼν ἐμοί, [Π]4. 

1019 ---21. τὸ δ᾽ ἐπὶ γᾶν πεσόνθ᾽ ἅπαξ θανάσιμον [ προπᾶ- 

οοιθ᾿ ἀνδρὸς μέλαν αἷμα τίς ἂν [ πάλιν ἀγχαλέσαιτ᾽ ἐπαείδων : 

Ουππ πεσόντα οὐ μέλαν αἷμα ἤθη ΟΟΠΟΟΙἀγοΐ αἰ οῦβαθ 

ἃ ΑἸ ο 515 θχοοραἴαθ Βα ηΐ Πα] 5 [06] ΘΟΡΓΘΘΠΑΙ ΓΟ Π 65. 

6 πιθὰ νὸβ {6 ΠΟΘ} 0115. τὸ δ᾽ ἐπὶ γᾶν πεσόν θ᾽ ἅπαξ θανά- 

; μέλαν αἷμα χ. τ. ἑ. 101. 1055. σιμὸν [ προποθέν τ έ 
, «Ἔξε ( , τὸ τω ὦ ᾿ ες τ Ὧν: εὖ 

οὗτοι θυραίαν τηνὸ ἐμοὶ σχολὴ πάρα, | τρίβειν ---- ΠΕΓΒΟΘΒΊΠΗ 
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οϑί πῊΠ] ΑΘβοΠγ ] απ 516 ΒΟΙΡΒῖβ86 : οὔτοι θυραίαν τήνδ᾽ 

ἐμοὶ σχολὴν πάρα τρίβειν. [Ιὴ νν. 1152 ---- 88 ἸδοθηΘ 

56 δομβιίίαο: απὸ δὲ θεσφάτων τίς ἀγαθὰ φάτις βρότοις 

στέλλεται: χαχῶν γὰρ λίαν πολυεπεῖς τέχναι θεσπιῳδὸν φό- 

βον φέρουσιν μαθεῖν. Τη γιν. 1162----ὃ. τί τόδε τορὸν ἄγαν 

ἔπος ἐφημίσω | νεογνὸς ἀνθρώπων μάθοι πέπληγμαι δ᾽ ---- ΟΠ 

Δ ΠΕ ΒΙΓΟΡΉΪΟΙΒ ἑπόμενα, προτέροισι τάδ ἐφημίσω  χαὶ τίς σε χα- 

χοφρονῶν τίθησι. δαίμων ἤθη αὐδάν ηΐ. ἴῃ ρηοτ6 ἰΙοθῸ ἀν- 

θρώπων αυοα ἴῃ (ΟΔΙοΙθ 5 Ρ] οι απ 16 σοι ΡΠ Ϊο56. 5611- 

δἰζαν ανὼν, ἴῃ ἰὰ ἱρβαμῃ τηπἰαηάπηι οϑί. ([ἀθπὶ Ἰαηη ι 

[οί ΟΡΟΥ αἰ Ἰῃ ΠΟ Π5βίπηο ΜΙ θη ἢ ἔΓαρτηθηΐο ἴῃ 400 
πππῸ ΒΟ ᾽ν χάπιδημίαν ἀνθρώπῳ ρ᾽Ὸ χάπιδημίαν ἄνω.) 

516 56 ηϑι15. δνϑα!] ἃρ(ββίπι8. (Καὶ) νεογνὸς ἂν ὧν μάθοι. 
ἴῃ δη 5ἰΓῸΡῃ8 ἰθσοηά πὶ Καί σε χαχοφρονῶν τίθησι δαίμων 

χοττα Ε. 

Ι͂ἡὴ δορί. 688 8464. ῬΘΙΒΟηἃΒ 5|6 αἰ θη 85 ΘΘηΒ60: 

Ετ. εἴπερ χαχὸν φέρει τις αἰσχύνης ἄτερ. 

Χο. ἔστω μόνον γὰρ χέρδος ἐν τεθνηχόσι, 

χαχῶν δὲ χαἀσχρῶν οὔτιν᾽ εὐχλείαν ἐρεῖς. 

Τ014. τ05 β5θ6α4ᾳ. ΗἸ νϑίβιιβ, ααἱ τρᾶ]θ ριῸ ἀοο μη Ϊδοἷβ 

ΠΔΌΠΙ ϑαηΐ, 5.6. δηΐ αἰβίγ θαθηα] οἱ Ιθοθηα!: Νῦν, ὅτε 

σοι παρέσταχ | ἐπιδαιμονῶν λήματος ἀντροπαίᾳ [ χρονίᾳ" με- 

ταλλαχ τὸς ἴσως ἂν ἔλθοι [ θελεμωτέρῳ (516. ΘΟΙΤΟΧΘΙαἢΐ 81) 

ματι νῦν δ᾽ ἔτι ζεῖ. ---- Ναης δά ΡῬυ]ΟΠου πὶ 50- 

ῬΠΟΟΙΒ Ἰοσαμλ {πὰθ οϑί ἴῃ ΤΊΔΟΙ. 51 7---ῦ80. ροΙριη8. 

δο ἢης αἀοίοτπιαί νυ. ὅ26. ἐγὼ δὲ μάτηρ μὲν οἷα 

φράζω. Νοη ΠΟρΡ]]σοη πὴ οδί πος ἰηΐθι Ασῃθίουμη οἱ 

ΗδΓου! πὶ οθυ πη θὴ ΒΡ] Πα 55] πη15. φαϊάθηη. νΘ]8 Π81- 

ΓᾺΡ], 566 (ὩΠ]6 ἤδης ΠΑΙΓΑ ΟΠ ΘΠ ἴῃ 6Ὸ Π ΡΙΌΔ1}] ΡΌΒ56 

αυοα ΥἹΟῚ] 115 ἴῃ. οὐ Ῥοπαΐαν, [Ππ4 6 Θηΐπὶ Ρι16}186 6].8 

Ῥυρηαθ. ν]ΘΘ 5. απ ΡΙΌΠ6. ποιϑηΐ. Οὐ] ἰρθὰθ δίθαθθ ΠῸῚ 

Ῥοββθηΐ' ΝΘ Πᾶθό 5810] ΟΠ] ]Θθρ θα} ΠΟῸ 'ρ50 νθῖβα ὁἃ- 

" 
ΤΩΞ.) 



Χ 

νἱ ροοία;; 516 δηΐμι βου ρϑῖ : Ἔνγνο δὲ μάτηρ μὲν οἷα φράξω, 

αυΐθαβ τϑοίθ ὁρρομαμηίαν αυδθ 46 ν]ρρΊη6 Ιρβὰ αἰδαηΐαγ, 

4πὰ0 πιαΐ"6 ἀθβουία ργΌοι} ον θηΐαην ΟΡρου Θθαΐα!, αδιὴ 

ἴῃ θ6α. Ἀ. θὅ, ὥστ᾽ οὐχ ὕπνῳ γ᾽ εὔδοντά μ΄ ἐξεγείρετε 60Γ- 

ΓΘΟΠΟΠ θη. ἴδοϊ. Ἰατὴ Ρυ]Θηη. ὁπη ἃ ΠΊΪΟἾ5. ΘΟ] δ ΠΩ, 

[Δ Π]6  ἰὈΓ 556. ΟΡΟΓὰ 6. ῬΓΘ Πα ΘΕ ΠΘυ 1 η} ΘΟ ΠΠΘΙΔΟΓΆΓΡΘ: 

ὥστ᾽ οὐχ ὕπνῳ γ᾽ ἐνδόντα μ' ἐξεγείρετε. 4υδθ Π66 ἰηΐο δ 85 

η66 (ἰοἰδθηβουβ παρ θη. [μον οβί μηθηάαμ ἴῃ 108 ᾳυοα 

ΟΠΊΠ65. ΠΡτῸ5 οὐσι ραν], οὐ γὰρ εἰσεῖδον γέ πω. “Δὸν υἱάϊ 

Θιγ ααἰϊιο γα] γ6 (16 10 (Ἰο αι θὰ Πα Πα Δ] ΗΪΒ] [οΤίΘ 

ἀρυ Ἰη ΘΓῸ5. ν]ΒΌΓΙΙΒ ϑϑί. 1. εἰσεῖδον γ᾽ ἐγώ. [η 601. Ρ. ἐρα- 

στὴς. ἸΘρΘΠΘῸΠῚ δραστὴς υὖ ΘΧχ ΒΘ πα θη 085 ραΐοί. ν. 741. 

[Γι ρθηάιμπι τίνα δ᾽ ἀχμὲν ἤρρησ᾽ ἔχων : ΠΟΟΊρΡΒαΠΙ νϑυθαμη 46 

Οραϊροάθ ἂρ ΑΥβίορδηριη ἴῃ ἤδηϊβ 119, Ἰορίίαν, [0]4. 
νιν. 14θ8---4, αἷν οὐποθ᾽ ἡ ̓ μὴ χωρὶς ἐστάθη βορᾶς [ τράπεξ 

ἄνευ τοῦδ᾽ ἀνδρός. δος πΟη ἰηίθ ΓΘία] οροῦίθθαί, φαοα 

ΠΪπΪ5. τη }Π] ἰδοθιθ νο]αθυηΐ, 566 5] ἢ] ροββϑί θιηθῃ- 

ἄἀγτθ. Θαοα 51 ἐουπρίαμη. ρᾶγίθηη 86 πη] αβου !]αηὶ 56 11- 

Ρίσταηι τονοοθβ ΟΥ̓ΠΙΟΤΕΉΜΗ, ἂρραγθθϊ φαᾶμη ΡΔΓ ΠῚ 

ἰηΐθι ἤᾶθο Ἰη ΘΟ ΘΙ! οἱ βοαπθηΐα: ΟΥ̓ΠΟΤΕΗΝΗ. Ηος ἃὰ- 
ἴθ δϑί: οὔποτ᾽ ἦν ἣ χ. τ΄ ἐ. αυοα Ἰάθμη βοπαΐ δίαμο οὐδεμία 

ποτὲ βορᾶς τράπεξα χωρὶς ἐστάθη ἄνευ ἐμοῦ. 

[ῖη 1520. ἴῃ δϑάθηι βϑηίθηϊα ρϑιβίο υἱ ραιθηίῃο- 

[66 Ἰορϑηΐίαγ, ὃν τίς οὐ ζηλῶν πολιτῶν ταῖς τύχαις ἐπέβλεπεν : 

ΘΠ] Θὴ} πη θα ]οϊηᾶτη {1 τη ἃ εὔδοντα Δ] ΠΡ] αχρθοίαϊ 
Ἰοοι5. ἴῃ Αηΐρ, 4--Ὁὅ. οὐδὲν γὰρ οὔτ᾽ ἀλγεινὸν, οὔτ᾽, ἄτης 

ἄτερ, | οὔτ᾽ αἰσχρὸν οὐτ᾽ ἄτιμόν ἐσθ᾽ ὁποῖον οὐ [τῶν σῶν τε 

χαμῶν οὐχ ὅπωπ' ἐγὼ χαχῶν. ΝΙΠῚ] οϑί ἴῃ μιὰ ρᾶ 6 56η- 

ἰθης86 ᾳαοα ἰΘείογθιη ἰονᾳιθαΐ, ἄτης ἄτερ θϑί, ηνίδβα δα 

απ αἴ... πα οαἰαγαϊα{5 γα !οηο μαϑεα, Ἰΐα αὐ ἀθάθοιβ Ρ6. 

56. Θχἰβιπιϑία. δθα δ ΠΠΠ6 πὶ Δ] ΘΙ] 15. ΨΘΙΒῚ5. οὐ ἴῃ ὃν 

Ἰητἀη τπ 6556. ἀρ] 1οῖ ταϊοῃθ ονϊηοϊίαν, οὐ δηΐηι οἱ τ- 
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ἀππάαί ν6] ροίΐϊα5. βθηΐθηϊαμι ον θυ, οἱ, ἢΪΒ] ὃν [Π56188. 

σϑηϊίνὶ 1] τῶν σῶν χἀμῶν χακῶν π0η δ Θηΐ 40 Γοἴθγδη- 
ἴα. [ἢ Θεά. (ο]. 44 5] νὶπι ραυ οι] τη οἰλλὰ μὲν αἰίθη- 

ἀἰδβθηΐ ἱπίθιριθίθ, νἱαϊββοηΐ αὐἱὰ Ἰὴ βθαθθηΐθ νθΊβιι 

ΟΡ5 δϑϑϑί, βου ρβιββθηία 8 ὡς οὐχ ἕδρας γε τῆσὸ αν ἐξέλ- 

θοιμ᾽ ἔτι. 101. 5.0 Θοιταρίο ποηῃλΐηθ Παλλάδος {{{}|1|8 

Δα αἷβ Ευπηρηίϊάσμηι Ἰαἰοί : Δ] ηὰ δηΐμ θϑί ἢὰ]ς ἰΙοςὺ ΑἸΠ6- 

ΠδΡαπ ἱπγοοαίίο; γϑῦβαβ. δαΐθιῃ 108 ᾿π]ουμη οδ Π66}}}5 

αυδπὶ Θορμοοῖθο οοίμυγηο ἀἰοηΐον, 229 ----ϑὸ. 51 Πᾶθ6 

Αἰ Πἴου ἀἰβίϊηςία θϑϑθηΐ μθὴ [υἰδϑϑί τηὰρ 5.118. πη ροβίία5 16 

ΟἸμ θη ἰΠρ ἃ  Ι58:π} 118 ΙΔ ΡῸ αἰ ατιὰ6 ᾿ἰρ8ὶ ΠΟ ἢ αἸΒρΙΘΘΓΘΗΪ 

ἀἰβείρυ!β ἐχρϑαϊγθηΐί. Πορδηΐ βθὴ] ἃ δ᾽ ὑπέσχεο ποῖ χα- 
ταθήσεις: (ἀμΐπαγι (51 ἢ6 θα ριον ῖς) ρου ϑοίυθβ φιαθ ργΟδΙ 5.1 ἢ 

τοβροηάθί (]οπθυ5. Οὐδένι᾽ μοιριδία τίσις ἔρχεται ᾿Αν προ- 

πάθῃ τὸ τίνειν. Μοιριδία Ιάθιη 6δὲ αυοα κατὰ μοῖραν ἢ. 8. 

διχαία. 

018. ἴ,. τὸν οἰνῶ πον ἔχουσα, χισσόν. 

γον. 919 --- 28 πθὲ θ6η6 δοιηρΟϑ βαηΐ, οἱ ογα 015. (6- 

ΠΟΙΘΠ δὰ ΔαΠἰβοθη 0 Ἰη θυ απ ραηΐ, αὐιᾶθ. πη] 0 ΡΙ 5 

δὲ μη ϑ] ον θι.5. σου 5 ἰηἴγα ἴῃ ν. 929 ἀἸσαηίαν. 

1081---8. εἴθ᾽ ἀελλαία ταχύφρωστος πελειὰς | αἰθερίας νε- 

φέλας χύρσαιμι τῶνδ᾽ ἀγώνων [ ἐωρήσασα τοὐμὸν ὄμμα. ΝΟὴ 

ῃρόρββανα ϑϑί βρθοίδηξ οο απ θαθ. πα 65. οαΪ ἰηβιθαΐ, οἱ 

Ἰδοίουθιι5. οἴ: πθβοϊθη 5. αἰταπι ἃ χύρσαιμι ΤΘρ᾿ αν, 

αποα ἰδιηθη ἃ ΓορΘη πὶ τῶνδ᾽ ἀγώνων ΤΟ. ζα1, γν6]. 

ἀπ66 ρϑηάθαί. ΝΕΦΕΛΑΟ ἃ0 ΕΦΕΔΡΑΟ οὐυμη 508ρὶ- 

60. {ςπἄπάην, Πα 1, μμῖρ οοραηυϊηὶ ἐπ ίθν βίην θη η ιι8 τη 

8666 οαοἰρϑί! οομ!8. 

1119---20. ὦ ξεῖνε μὴ θαύμαζε πρὸς τὸ λιπαρὲς έκν᾽ εἰ 

φανέντ᾽ ἄελπτα μιηχύνω λόγον. δ᾽ ἤδθο πη 656] ΓΘΒροη- 

ΒΙ0η6. ΘΟ δι ηΐυ} (ν.ν. 1199 --- 41) οἱ ργαθβθυι ΘΙ 
᾿ ψΘΓΌΙΒ τέχνοισι τερφθεὶ: τοῖσδε, οἱ πρὸ τοὐμοῦ προὔλαβες. 
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δία! πι ἀΡΡα ΘΌΪ αὐ ριῸ Βον Πθτι5. δι15. (5 ἸΟΠΡΊΒΒΙΠΉΙΒ 

ἈΠΠΟἰ ΟΠ 5. ἰγαβίτα οἰπθο νοϊπθγαηΐ δαϊΐοτθθ, ἤδη 

ἰδ θη ῬΙΌΡΟΠΔΠΙ. 

ὦ ξεῖνε. μὴ θαύμαζε πρὸς ΤΑΔ’ ΕἸ ΠΑΡΟῸ 
΄, 2 

τεὰν ἐχφανέντ᾽ ἄελπτα ὑ᾿ηχύνω λόγον. 

1164---ὃ. σοὶ φασὶν αὐτὸν εἰς λόγους ἐλθεῖν μολόντ᾽ 

αἰτεῖν. ἀπελθεῖν τ᾽ ἀσφαλῶς τῆς δεῦρ᾽ ὁδοῦ. 

ΝΟῸΠ ΠΕΡῸ ΠΕΡῚ ρό556 τιὶΊ ΘΟρῃοοΙ 65. 5] νϑυθαμη τηᾶρ ἃ νἱ 

ῬΓΔΘΟΙ δι] ἃΠΠ6. Ομ 0616 ᾿ΠΒΘΓΘΓΘ ΠΟ Ροββοί {5118} ]- 

Θδη νΟΟΘΘΙῚ ἴῃ [η6 νϑίβαβ ἐΓαποαίδηιη Ροβίία 8. [ὉΘυ]. 

566 μολόντα ΠΟ Πη060 νἱ ὀαγοί, 564 νϑὶ δ θχρ᾽θηάαηι 

πιθί ἢ ὙἹχ ΔΙ ἀθρογοῖ. ΝΟ Θηΐπὶ ἢἰς ἐ6 Ιοθὺ ἀπ66 

ν ΠΟΙ ῬΟΪγ ἢΪ 65. ἢθὸ 46 ΠΠη6 16 ρα", 566. ἰδία 0 

46 ΤῈ θ5. απὰ5. 510] ΘΟΠο 6] ργθοαίαγ. ΜΠΠΙ ροιβυ θαι 

πολόντα, Ἰοοιη γ ΘΔ 111 ΟΟΟΙ Πρ] 6 αἰ06] ΠΡ ΠΟΡΘΙῈ 56η- 

81π| Δ] νοΐ, 5 Ποοΐ μόνον, ΟἸ} 5 ῬΓΠ5. ν ρΡοβίααδπηι αἱ 

ἰοΠΠ65 [οί οί απ ἃ ΓΟ Ὀβιτη θϑί, βου θα πᾶ 56 8}}- 

ΠῸΠῚ ῬΟΒίμα]αΓ] Ταΐπ8 τ ἃ ]6 1. Βαηάθηη απᾶπη ΒΟΡΠΟΟΙΪΙ 

ΘΧΙΟΙΈΠΘΙΘ ΘΟΠΟΙ [6 ἢ 8 η} Δ} ροσδίαθ οοηοθαθηάδιη ραΐο 

αὖ ΒΘΠΒ.ΠῚ ΨΘΥΒῸΪ Τρ ἀδηπβ. [ἢ (ἰἴα}}} (πιὰ ΒΟυΘΠΪ 65 
νιν. 18δ---9. 

Ουϊοαην ΘρῸ, 4πηὶ νἱρρῸ 4αοηάδιη [{{{Φ ΟἸΠΠΪΠῚ5 
ΘΟΧΡΘΙΒ 

Ὁ πριιθη 5. τὰ μ]ΠΠ1|ὰ πη] ὈΙΡΙ. 

ΟΡΙῸ φαο}5 Ἰθρ'ΘΠτ ΒΡΟΙ Β΄, {68 Α οἱ Χ ἃ ΠΟΡΔΡΒ 

546 }06. ΘΟ Π6] ἀοι Μαρητι5. ΑἸΌΠΟν 5 ἴῃ ΘΡβογν ἷο- 
πἰθ5. Δα] [ἡνίτηι. 

1111. ἔξοιδ᾽, ἀχούων τῶνδ᾽, ὅς ἐσθ᾽ ὃ προστάτης. 

ΠΟρΟΠ πη} 6856 οὗ προστατεῖς οἴ ΒΘη5115 Θυ πο οἱ ΤΗθβοὶ 
αὰϊ βοαυπηΐαι,, καὶ τίς ποτ᾽ ἐστὶν, ὅν γ᾽ ἐγὼ ψέξαιμί τα 

γ οιβα5. 1278---ῷ ἸΠ ΘΙ ΡΟΪίο5. Θ556. ΡΠ ΓΙ 80 ἁΠα 0 ααὶ 

ΟΥ̓ ρΡίδιη ἢ] 5 ἰοαὶ ᾿ἰθοϊοηθηι τηαζδίαβ. οϑί. Ι͂Ὲὴ 1678 



ΧΙΠ 

δγοοαηάαβ αἀι8}}15: ὦ τινε τὸν πολὺν ἄλλοτε μὲν πόνον 

ἔμπεδον εἴχομεν. δε δι] ΕἸ] ρθη [θϑίϊηο. αίᾳαθ 8660 

8 {υΠ|5βιμηαμι [αἰτία η. Μοάθδηι, ἰὴ πὰ ἰδ ἢΘὴ- 

0118 οἱ ἤονὰ οἱ νϑίὰ ΓΘΡΘ 556. ΤῊ] νἱάθονῦ. 404. [,. 

τοῖς. Σισυφείοις τοῖσδ᾽ ᾿Ιασόνος γάμοις. 640. ἀπτολέμους 

ὃ εὐνὰς σεβίξοιν.᾽ ὀξύφρων χρῶνα.. (φαοα Παραί 86}0].) 

λέχη γυναυχῶν. ἴῃ ναυϊραία ἰΘοἰΐοηθ νθηιβ ἰρ8ὰ ρεὶ- 

αυϑίη ἀθβθαγάθ αἸοϊ(αν σεβίζειν α. εὐνάς. ὅτ. [.. παρέστη 

ρα μος βθῆβιι (θα ἢ εϑί. δ θυ πη. ΠΟ ἰΐθῃη. --- 

ὕε ἴῃ 144 Μεράρα αἰχοιαί ὄμνυ πέδον γῆς, πατέρα θ᾽ 

Ἥλιον πατρὸς ᾿ τοὐμοῦ --- ἰηῇ 150 ἃρίοΘ ΑΘρθιβ ΓΟΘΡοη- 

ἀεί ὄμνυμι γαίας δάπεδον, Ἡλίου τε φῶς. ἢοο ΔΑ- 

ΠΕΔΟΝ ἴῃ ΔΆΜΠΡΟΝ ἐδρτιανδίυμη οβί οἱ ουτη βοααθηί- 

θὰ5 ὁοηῃβίμποίι!. δι οίαβ {ΠΠΔ ἰθο!Οη]β ἡλίου θ᾽ ἁγνὸν 

σέβας (ἀμίαι ἢ αἰδἰθυ]ουθιιβ 1115. δάἀθοαιιθ ᾿ἢ ἸηΔ ΡΠ 

ἰῃηγ Θη αν, οἱ ρὸ {ΠΡ 8011 ὁοη]θοίανα Πα θθη ἃ οϑί. [ὴ 842 

ποτ᾽ ἄρων ἢ. 6. ποτ᾽ ἄνδρων ρΓῸ ποταμῶν Πδαδιηΐ, ἰ460- 

486 Δη 50 ῸΡΠΪοα τη ΒΟ Π06ὲ οοηβα ] θηΐθβ ᾿ΐα οου αρ6- 

Ταηΐ, αἱ ΡΙδη6 βθῆβι ον θη. {Π| Ἰοϊττ νθιβαβ ἤπης δα 

πηοάπμ ἰΘοΘηα] βιη1: πῶς οὖν ἱερῶν ποτ ἀνδρῶν ἢ πόλις ἢ 

φίλων πόμπιμός σε χώρα τὰν παιδολέτειραν ἕξει. Οποά 84 

ΔΗ {5 ΤΟ ΡΠΪΘα αἰ] πο πόθεν θράσος ἢ φρενὸς ἢ --- Θἃ ΠΘΠΟ 

ἀηα δι ἰη 6} }6χὶΐ θα μ6 ᾿Π 6]]θοίαν5 οδί. 906. Ορίτμηι5 

(οάοχ Βαθοί γάμου. ἴ,. γάμιου παρεμπολῶντος ἀλλοίου πό- 

σεις. [)6]6 61] ϑαηΐί νον. 946----, παῖδας --- τά. 999, 1. 

μεταστένομιεν. 1255. [,. χαταπαύῦσον, ἔξελ᾽ οἶκον φόνου τα- 

λαίναν τ᾽ ᾿Ερινύων ἀπ᾽ ἀλαστόρων. (᾿Ερινύων {5} ]ΘΤη 

οϑί; οἵ, Τιοαά. 456. ὡς μίαν τρίων ᾿Ερινύων --- ἴῃ νΘΙΘῈΒ 

ΤΙΟΟἢΔΙοΙ ἰμ 10.) [ἢ Δη 5 ΟΡ Π]οἷ5, 120----7. 10. χαλεπὰ 

γὰρ βροτοῖς ὁμογενῆ μιάσματ᾽ ἐπέγειραν αὐτοφόνταις ξύ- 

νῳδα θέοθεν πίτνοντ᾽ ἐπὶ δόμοις ἄχη. Ιη Ηδουθα 846---Ἰἴ. 

δεινόν γε θνητοῖς ὡς ἅπαντα συμπίτνει [ χαὶ τὰς ἀνάγκας οἵ 



ΧΤΥ͂ 

νόμοι διώρισαν. ΑἸΙΘΙ νΘΙΓΘ5. 8] αυἱα αἰοὶξ ἰὰ ἀἰοὶξ αυοά 

ὁα1 ἢ ῬΤΙΟΥΪ ΘΟΠ ΓΆΓΙ ΕΠ [ΠΡ ΘΙ 86 [Ἀ]βαπη οϑί. ΘΟΙ ΜΟΝΟΪ 

Π0η ΟἹ ΝΟΜΟΙ ϑπηΐ 1{Π] ἃ ααϊθὰβ βουίθμη Πυμηδηϑηη ΓΘΘῚ 
ἐγ α Ομόγαβ. [η ΗἸρρ. 1108, 6. [,. ξύνεσιν δὲ, τίν᾽ ἐλ- 

πίδα γχεύθω. | λείπομαι. ἔν τε τύχαις θνατῶν χαὶ ἐν ἔργμασι 

λεύσσω. Δείπομαι ξύνεσιν ἰάθη οϑὲ φαορα ἀπορῶ, ὑπᾶ6 Ῥ6η- 

οι τ᾿ ἐς χ. ΙΟΠθπὶ βοχόθη θα το] θρῖ, ἢ6 6 [Δ ΠΊ6η ἃηΐθ ἢ ΠῸ 
ἈΠΠ.ΠῚ Τηθηα πη) ΔΠΪΠΔ ν ΘΙ] ἴῃ 96. καθαραῖς δὲ δρέσοις 

ἀφυδρσνάμενοι. δ'6] ΡΠ] ΔΟσαβα σα πὶ ΓΘΟΟΪΙ ΠθηΟ 88- 

Π|6] δαμηοηϊ 5. πθρα ὉΠ. (ποηΐαη ἃπίθπι ἦ6 {ΠΟ ΌΤΩ 

ἸΟΘΟΓᾺΠῚ ΟΡ ΓΘΟ ΟΠ 6 ἃρΊ π}, (816 5] ν ΘΥβ ἢν ΟΠ ἰ 1 {{1|5- 
5ΙΠ11}} [Ὁ Ἰβϑίθηα [86 ΡαΓΡῸ ἢ Ηογα δῆτ ΠΠ πη αἴ60: 

(ποδί 5 μη αἰ η6 βιιουῖς Πμεἰογ θεῖς ἠἰαης. ϑαρίπηβ. αἱ ΟΡ - 

ΠΟΙ. ΠΟΥ Πδί, ἰΐα τἰ 586 Εῖ5. 5αἷβ ἸΠ Πα 6 ΠῚ ροββϑί. 566 

ἴδ ΘΠ ῬΙΟΠΠΠῚ (ΟΡ : βα]ίθπι ἀοντηϊοθαΐ. ἰΐδααθ ἴη- 

᾿ϊᾶ 6. ΠΟ Ροΐοιαί. [{{Ρπηγτη] 6. 5806. [οί αηΐ ἀνᾶῦὶ, 5668 

1Ππ4 ποοίθ, Πού ἰητθν. ᾿Αναχολούθως τ ΒΆ6Ρ6. Ὁ|188 

ΒΟ Ρ51 Ηονα πα: ΠηΠΟΡΠΪ5. [ΠΠ] ἃ 5. το Τπβ 55 ἸΠίθΡΡο- 

Ἰα ΠΟ 65 αα]θα5. ΑἸοοβία ᾿παπϊπαίηι. ΠΠΘη ΟΡ Βἰηρ 5 ἰἢ- 

(ΠἸοαββθηη. νο]αΐ 309.--895͵, 3388---549. ρ80---641, 648 

-τ-οθά4τ. 658 --- 661. 660 ---668: 566. ἢγον ἐκ ἐαπβα ἃ 

Βα ρΙ 6 86 ΠΠὰτὴ ἐναηβθο απ] Βἤθβιπι ΘΟΠΟΙαΪΊ. 

5. 58η6 [ἈΡα]ὰ ἴῃ (πὰ Υἱχ ΟΡΘΓᾺ 6 ΡΙΘ πη 511 οἰ θα ην 

ἀπ! ΠΡ ΠΪΠΠ ροιάθγο; 566, οἰϊδηι ἴῃ ἱπορ ϊβ ποίου Ὲ}8 

ΘΟΠ] ΘΟ 115. ΠΟΠ ΠΗ ΠΟΉ ΉΔη) ἰοθπβ. ριαο θέμν, ἀπᾶ6 ροβίθα 

π΄ Θ, ΔΊΟΥ 5. ΘΙ ΘΠ Δ Π 6] Δα] ηθηΐο βἰηΐ. να ἰη 

θ082---Θ91. τη ααἰθι5 ΟΡ ἢ 5. ἤθη δά ἤς  νϑυμ νἱ- 

6. «πὰ ΘΠ Πββίπιπτη ΡΠ εἰ πὶ απὸ {Πν 5565. τα] ὩΘἢ 

οἰδί τοῦ τυχόντος Ξτὐρεῖν. Απαθ πη 4ᾳᾶ680 ἰρβὰ Βο- 

ΤΉ] ηδ νΘθα απὰ6. {ΠἸγ 55] οἱ ΤΊ] πογαπι οπβίοα θιι5. {- 

θα. αἱ ὁχ 1115 τὸ πάγκαλον σόφισμα αἰβοαί. 

Χχς τ ΟΥ̓ σα έθεν Σ » ΔῊ Ξ ἐπ 
δ» τις - λο ἴοξ: το εν ἔβαΞ: ποδαπὸς εἰς 



ΧΥ͂ 

Οὗ. οὔ σε χρὴ εἰδέναι" θανεῖ γὰρ σήμερον δράσας χαχῶς. 

Χο. οὐκ ἐρεῖς ξύνθημα. λόγχην πρὶν διὰ στέρνων μολεῖν: 

Οὗ. ἡ σὺ δὴ Ρῆσον χατέχτας: 

Χο. ἀλλὰ τὸν χτενοῦνταά σε 

ἱστορῶ. 

Οδ. Θάρσει πέλας ἴθι. 

Χο. παῖε. παῖς. παῖε. πᾶς. 

Οὗ. ἴσχε πᾶς τις. 

Χο. οὐ μὲν οὖν. 

Οδ. ἄς. φίλιον ἄνδρα μὴ θένῃς. 

Χο. καὶ τί δὴ τὸ σῆμα: 

Οὃ. Φοῖβος. 

Χο. ἔμαθον" ἴσχε πᾶς δόρυ. 

οἶσθ᾽ ὅποι βεβᾶσιν ἄνδρες: 

Οὃ. τῇδέ πῃ χατείδομεν. 

Χο. ἕρπε πᾶς κατ᾽ ἴχνος αὐτῶν᾽ ἡ βοὴν ἐγερτέον: 

Οὗ. ἀλλὰ συμμάχους ταράσσειν δεινὸν ἐν νυκτῶν φόβῳ. 

Ιη γϑθὶβ νἱχ αυἱαααδιῃ τηπΐανὶ ρΓϑθίθι: ἵστω ἴῃ αἃ γο66 

ορ 5011) οπιῖδϑα δϑί αὐ βαριὰ Ἰὴ Ιοο0 ΑΘβοῆγ 60 ποὺ 9 ρας. 

ΤΙάθῃι τοιηθάϊαμι ἃ παρθένος τὰ πατρῷα ἴῃ ΡιΌν. ἱ. πι6- 

γΉΪ 1 τὴ Δ ΠΡ 6, οἱ Πα ίθι Δα ΒΙΡΘυηι ἴῃ ΒΙαί. (οην. 

216. ἢ)... δ᾽ νϑῦρᾶ: ἐκπεπληγμένοι ἐσμὲν οὐτὴ ΒΘαπθηΐθ 

ψΘΡῸ Ῥι οβθηΐ χατεχόμεθα, νἱχ αὐδαναηΐ; 51η ἕσταμεν [6- 

ΘΆΠη5. ΟἸΙΠἶὰἃ ορίπιθ ριδοοθαπηί. δίς ἴῃ. ΡΠδΘαΙΟ 

228, (, παραλαβὼν τὸ βιβλίον ἃ μάλιστα ἐπεθύμει ἐπεσχό- 

πει. 86ῖο ᾶθς ἰΐα ἀοίδηαϊ υἱ ἐπισχοπεῖν Θαθ  ΠἸδ (αν. 
566. (8}}18 βϑηΐθηίδθ βίγαοίασα ]α μοι ΘΙ Θρ ἢ 18] 

τη ὴ6 βαρὶ(. πὸ 8 ἤος νοϊ]αἰδβοί Ὀ᾽π]5. Προ θοί8 

αϑὰ5 οοβοῖ, δ6ι[ ἐπέθυμησε 54] θη αἰχίββοί. Εχίνα ἐα- 

ὈἰζαϊΙοηθπὶ τΐηΐϊ ροβίζαι νἱἀθίαν. ἀποίογοπι ἐτεθαυμάχει 

5ΕΠ ρβίββο [ἴῃ Ὑππογά. 111. 89. 51 βου ]8 οὐθα μα, ἡ 

θάλασσα ἐπελθοῦσα ἀπὸ τῆς τότε γῆς χαὶ χυματωθεῖσα 



ΧΥΙ 

ἐπῆλθε τῆς πόλεως μέρος τι. ΝΌΠ ΠΘ6Ο6886 6ϑἱ δα θὰ αδ6 

ἰηἢἃ ΟΟσυΡηΐ ΡΙΌνοΘαΓα, ἐν Πεπαρήθῳ χύματος ἐπα- 

ναχώρησις τις. 40 νοίϑιη ἰδοοηθιη ἐπανελθοῦσα, Θο0η- 

ΠΡ ΠΘη. δος τ] ΒΟ ΌΘΗ Δ ἴῃ πιθηΐθη) νϑηἱΐ ἸΟΟιιβ 

ΡΠΠ]ΟΡΙ 852. δύ. ἴῃ ᾳὰο 50} ἀπόδοσις ἐπάνοδος, 80} εἰς ταύ- 

τὸν ἀπιόντων εἰς τὸ ὑγρὸν ἐπανιόντων. ἰαΐο᾽6 ϑυβρίθου ̓ ς Δ 6 

ΘΔ θη} 6 ῬΆ 110 ἰηἶὰ νοοᾶθα]ο ἐπαναχώρησις υἱίαν. Ναο 

ΡΙΓδΘίθρθα μι. οϑί ἴῃ ΡΟ Πθο Ἰοοι5 215. Α. Δεῖ τοίνυν τὸν 

τρόπον, ὡς ἔοικε, διορίσαντας τῆς ἀρχῆς τῆς πόλεως οὕτω 7τε- 

λέως τὸν πολιτικὸν ἡμῖν εἰρῆσθαι προσδοχᾶν. Χο 5γ|8 08 

ἐσ αιἃ Τ6ΒΠ{|ἃ προσδοχᾶν ΟΠ} 5110 ΘΠ] Ρ0 16 ΘΟΙΒΟΟΙ ΙΓΌΓ. 

[,. εἰρήσεσθαι. [θη Ἰούαηι, απ βαριὰ ὁχ ΤὨυογά 6 

Εἰἰαν], ἂρ ἀοίο θη) ρθη (Δ 6᾽Ὸ, ΘΟ] 65. 60η76- 

Οἰα 5. ῬῸΓ ΠΠ}} πηδ᾽ΡἼΠΘ ἢ αἰ Ιβα8 ἰηγ θη, 88, 4π0ῃ- 

ἰὴ Τὰ μέν ἰηοι ἰθοθηά απ ἰοίαθ. σα η! ἤθατ6 ἢἰΘ ΠΘΟΘ 

ὉΠ1Ὰ5. ΘΟΠΗ ΘΙ ΟΓ 0. Δ ΘΙ (Δ ΠΊ6η Θὰ ΓΘΟΘηΒΘηΪ ρᾶα- 

ὀα]ὰθ παι ῬΙΌΡΒΙΒ5 ἰπαΐρηὰθ. νἱβὰθ διηΐ (185 νΟΙΒΟΌ ΤΩ 

ΘΟΙΠΠ. 1] Θηι. ἰθι" οχ ἰδ ΠΟΠΠΠΪὰ ΘΡΘΟΙΠΪηἃ 6 

{0115 ἰθυίϊο οἱ φαδρίο ἀδδυμηρία ΡΙΟΡΟμαη. Ναϊάθ (ὰγ- 

αΐαβ. Θ8. ἰοοσυβ ἰῃ ΤΠπογα.. ΠῚ. 12. πη. αὶ ΜΙ ]ΘΘη565 

ἤπης δα πιο πη Τα] οἰ ηΐ65 ᾿ηἀ που: ὥστε εἴ τῷ δο- 

χοῦμεν ἀδικεῖν προαποστάντες διὰ τὴν ἐχείνων μέλλησιν τῶν 

εἰς ἡμᾶς δεινῶν αὐτοὶ οὐχ ἀνταναμείναντες σαφῶς εἰδέναι εἴ 

τι αὐτῶν ἔσται, οὐκ ὀρθῶς σχοπεῖ. εἰ γὰρ δυνατοὶ ἦμεν ἐκ τοῦ 

ἴσου χαὶ ἀντεπιβουλεῦσαι χαὶ ἀντιμελλῆσαι. τί ἔδει ἡμᾶς ἐκ 

τοῦ ὁμοίου ἐπ᾽ ἐχείνοις εἶναι: ἐπὶ ἐκείνοις δ᾽ ὄντος ἀεὶ τοῦ ἐπι- 
3 
ἰ χειρεῖν χαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι δεῖ τὸ προαμύνασθαι. Ορογᾶμῃ πα οὲ 

4] ΔΙΑ Θ ἢ 5Θη 51} 6. ν ΘΙ} Ϊ5. τί ἔδο. ---- εἶναι ΘΧΙ 6 ΓῸ 

ἙοΟΠΔΠἰ. 66 ἰοεὶ αἰ οι} 5. ΠΠθΡαν10 ἀθθϑίια" {πὶ οαμ 
ἀντεπιβουλεῦσοαι οἱ ἀντιμελλῆσαι [6 56 6ῃη) (οἱ ογθήθυθί ρε]- 

111} ΒΘ η θη π ῬΓᾶ νὰ Οἰβιηοἰοηθ ροϑϑυπη θα], ἀοἰηα 6 

ἡμᾶς ΒΌΡΡΙΟν" αὐ Θββθηΐ αἱ] ἐπ᾽ ἐκείνοις εἶναι! αἰ ΘΟ ΘηΐαΓ. 



ΧΥ͂ΙΣΙ 

ΜΙΠΪ πο οβδί ἀαθίππι αὐἱη ΤἬΠΟΥ ἀἸ 465 βουρβου: εἰ γὰρ 
δυνατοὶ ἦμεν ἐχ τοῦ ἴσου ἀντεπιβουλεῦσα'., χαὶ ἀ»τιμελλῆσα 

τι ἔδει ἐχ τοῦ ὁμοίου ἐτ᾽ ἐχεί)οις εἶναι. 1η ΠΙοάοί οὐαίοη6 

ρα δαηάθη, ὃ, 42. Ἰη66. νυ ]οῸ ἸΘοα}: χαλεπώτατοι δὲ 

χαὶ οἱ ἐπὶ χρήμασι προσχατηγοροῦνπες ἐπίδειξίν τινα, Ξοηΐθη- 

{1ὰ, 5' Βθα αθηΐα αἰἰθηδβ, Ῥοιβρίουδ, εἰ νϑῦθὰ ἰρβὰ 5ρ6- 

Οοἴθ8, 811. (γυἷβ ΘηΪπη. ὈΟηι15. 5ειρίον ἐπὶ χρήμασιν 10] 

ΘΟ] ΟσαΓοΐ ΗΪ5] 0505 ἀοοιβαίουοϑ ῬΘΟΌΠΪὰ ΘΟΥΓΠΡίΟ5. [1556 

Ἰη6}}}ο ] νϑ]]δί, δυἱ χατηγορεῖν ἐπίδειξιν ἐπὶ χρήμασι ροπογοί 

Π01)] δα ]δοίο γενησομένην Δ]ον 6 ῬΔΡ ΠΟοΙρΙο ἡ Οα]4 δαΐθιη 

ΕἸ] ναἱξ προσγχατηγοροῦντες. ΠΩ} Δ}1ἃ ΤῸ ΡΓΔΘιηἶβϑᾶ ἀ6 

αυὰ ἰδέ] ἀεουβαγοηΐ ἡ Αὐἱΐ απδο ἀΘηΐα 6 νὶβ Θϑΐ ἢ) νΌ6 6 

ἐπίδειξις ὉΠ 46 ᾿ϊ5. ἀρ ταν ααδο ἀοἰδηβουῖβ ραγίθβ βιβοο- 

Ῥίυ] ογαηΐ ἡ Βοηπαμῃ ἰδείαμη 4αοα (να. ἃ. ΒοκΚΚορὶ, παυά 

Β8Π6 Δα πη ΔΗ Πα 115 116, 5664. αι] πα 5 ᾿Θο 065. ἃ 

δ οἴου β αἰ νουβαβ ἢ ἀθθθί, Θάβα 16 Θ᾽] αβηη061], αἱ ῬΓῸ 56}]1- 

θα απ ΘΟΙΓΘΟΐα "18. ΠᾺ]}]Ὸ τηθ 0 ἢ θ 6] ροββίηΐ, οἰϊδιη ἴῃ 

ἢοο Ιοθὺ ποία! !Θη αἰἰβοιραηζίαηι ἢὰθοί: αὐτίδειξίν τινα. 

γοσθιῃ {Πᾶτη παι] ΐατη ΠΟΥ ΔΙ 5 οθΡΐίθ ἤΟἢ ΘΟΠΊ Θηΐι8 

Θϑί, Ὡραα6 νΘΙῸ ἴῃ [ἰὈ1Ὸ ααθηι ἀθβοιθορθαί Τορροι, 56 

ΠΟ αἸἰΒΒΙ Π]]6᾽ὴ απ πὶ ΡΓῸ 5016 ἃ 88 ΘΟΥΓΕΡΙ, ΒΟ Ποθὲ 

ΑΝΤΙΛΕΞΕΙΝ. 816 δηΐηὶ οἴ 0 ΞΟ ρβίβϑα ΤὨμογ θη: 

χαλετύτατοι, δὲ χαὶ οἱ ἐπὶ χοήλατ', προοσκατηγοροῦ)τες ἀτιλέ- 

ξε τά. ὕπαάθ νϑῖῸ ῃαΐπιη οϑί ἐπίδειξι ἡ Εχ σογγαρίο |Π|0, 

αυοά 5018 (. βογνανξ, ἀντίδειξι». ΤΟ ν]ο ὰ δα ηΐ 5θαυθηία, 
Β60α δ(] 50 θα αη ἰπηρθηΐιηι οβίθη θη πη] ἤ0η Πα 118. 

2, 92: χαὶ τοὺς νεχροὺς χαὶ τὰ ναυάγια, ὅσα πρὸς τῇ ἑαυτῶν 

ἧς ἀ ξίλουτο. 5] 1 ἰδηΐαπη [Θοἰββθηΐ πηϑυ το ἔι556}: ἰπηρῖο- 

ἰδ 15. ἀδηηηαί. [9616 τῇ: 516 ἀθηγαμη ΟΡ ϊμη 6. ἢΪ5. Γθβρυη- 
ἀθηΐ δὰ αὐὑδ6 βραιαηίυγ: χαὶ τοῖς ἐναντίοις τὰ ἐχκείγων 

ὑπόσπονδο, ἀπέδοσαν. ἸθοΓοΪ βου] ρίον (6 ἰγο ρα. ἃ] [6.18 

ῬαΓ 8. ΠΔΙΓΓΟ ; ἔστησαν δὲ χαὶ οἱ Πελοποννήσιοι τροπαῖον ὡς 
42 



ΧΥΙΠ 

νενιχηχότες τῆς τροπῆς. ἃς πρὸς τῇ γῇ ναῦς διέφθειραν, χαὶ 

ἥνπερ ἔλαβον ναῦν ἀνέθεσαν ἐπὶ τὸ Ῥίον τὸ ᾿Αχαϊχὸν παρὰ τὸ 

τροπαῖον. Αρρδᾶτεί Δυΐ ὡς ν. δυΐ τῆς τρ. Β ροΥνΔοΔηΘΌΙΩ 

6556, (τράο ΤΗμπον ἰάθη θα ΐββο τὰς τρόπεις. Π8Π1Ὶ 686 

580146 ΒΠρΟΓ ΘΓ ἢΐ Θχ Πᾶν 05 αἰᾶ8 ἴῃ {Ππ|8 προ η60 ἵγορα- 

τϑηΐ. ΟὈΙΐΘΓ πηοπθο ἴῃ 2, 101. δῶρα τε χαὶ πρέσβεις ἔπεμ.- 

Ψεν αὐτῷ (ηριηρ6 δία! ἐθ5 1 θυ θ686) ἰθοθηάιηη. [ἡ 102, 

86 ἤη. ηἶβὶ νδ 646 ἴἉ|Π0ὺγ τῷ σώματι ἃ Ἰηἰο ὈΓοίθ δα] θοΐίαπι 

οβί. [Ι1η ὃ, 4. ἰπ]{. ΙθρῈ οἷς ξωρῶν ἀπήγγειλαν μὲν ἀο]οίο 

ἱπρογίαηο Βα ρ ρθη θηΐο οἱ στρατηγοί. [ἡ 8, 17. 1η1{. Π18}]} 

ὉΠΑῸΔΠῚ ο,᾽αν] 5ΟΡΡίογΘ Πα] ρΉ πι5. νἹαΐ ααδηι {Ππ4 κάλλει, 

απδ Ὁ] 46 ρα! ]η 6 πα νὶππ ἃροι οί. (α]η οἰϊδιη νοι"- 

οι ατη ΘΟ]]ο αίϊο δ66ὸ οοηΐαβα θδί αἱ νοὶ ἰβέαιη [α ! Θγὰ 

ΒΘΠΒΌΠΙ Υἱχ οἰ εἰαβ. Τιϑρϑηάαπι χαὶ ἄλλῃ υἱ Θχ το ἃ 
ΟΥ̓ ΙΙΟΠη6. πηδη] δϑίμηγ οϑί. [ἢ 4. ὃ. ν. ἤη. 616 χαταλαμ.- 

βάνων. Ιη 4, 8. Ρ᾽. πιθα. τὴν δὲ νῆσον ταύτῃ" φοβούμενοι 

μὴ ἐξ αὐτῆξ τὸν πόλεμον σφίσι ποιῶνται, ν 08 ἐξ αὐτῆς τὸν 

πόλεμον [ΠΡΟ ΐθι" ΟΠ 56 }1η1 οἱ προσποιῶνται Ἰοσ τη. Νοχ 

ἴῃ 6. 9. δά πειράσειν ἀποβαίνειν ἐξ χωρία, 5] ΘΟη α 6.5 4, 48. 

ἤη. ἐπὶ τὴν Σολύγειαν χώμην πειράσειν, Τη ΘΟ θη 65 ἀπο- 

βαίνειν ἃ 56 1108 5ιρρίείαηι. αἱ αἰβουηθη απο οβί Ἰηΐθυ 

πειράσει»" οἱ πειράσεσθαι πΠοη αἰἰθηοθαί. Μοχ αἰ θίο ἡγεῖτο. 

8 }1Πὴ ἐπισπασθέντας αὐτοὺς προθυμήσεσθαι. [Ιη 6. 10, ἢ6- 

μηοϑίῃ θη 68 Ποὺ ἰαπίαμη αἸΧοΙαί : χαὶ οὐχ ἐν γῇ στρατός ἐστ, 

ἐχ τοῦ ὁμοίου. ἀλλ᾽ ἀπὸ νεῶν, αἷς πολλὰ τὰ καίρια, δεῖ ἐν τῇ 

θαλάττῃ ξυμβῆναι. δοιθα αα] πο νἱ θθαΐ ἐχ τοῦ ὁμοίου 

δα 118 Ορροῃὶ αἷς π. τ. χ. ὃ. ἐ. τ᾿ θ. ξυμιβῆνα', μείζων 46 50 

Ἰηΐουβιί. [ἡ 4, 92. ἰη{. ἀθ! θη απ χαὶ γ6] ροί5 τοί ἢθη- 

ἄσμῃ [8 αἱ Πᾶθο ]Θοἰο ἢαΐί: Οἱ δ᾽ ᾽Αθ. τοὺς μὲν πρώτους φύ- 
- 
' λαχα: --- διαφθείρουσιν ἔ) τε ταῖς εὐναῖς χαὶ ἔτι ἀναλαμβά- 

γοντα: τὰ ὅπλα, λαθόντες τὴν ἀπόβασιν. 88. [,. ἔτρεπον 



ΧΙΣ 

ὑποστρέφοντες Ἥ6]είο χαὶ οἱ. 62; ν. ἤη. [,. διέτι, αυοά 

᾿ργανίαβ ἰη δι(καίως) ὅτι Δη! ραν]. 

Ταραθέ τοίδινρ ὁπηηἶα ααδθ ἰπ ΒΠ650 πη6 18 ἰθρὶ ροβ- 

Βυηΐ; ρϑισα ἰδηζατη ΒΡΘΟΙΠΪηἃ 18} ΟΘ]ΘΙΠ]η16 ρΟΙΌῸΓ- 

[ἅη. 229---8ϑ7Ὸὸ. ἀγεμών οἱ χαὶ γενοῦ αἰγιηᾳ 6 ἴῃ 8{61}115 

8ϑάβθιῃ {ΓΒ ΡΟηΘη6ἃ βαηί. 257. 1.. Φθιάδων δ᾽ ἵππων αυοά 

ἴῃ δηϊίαο (οαϊςα ἰαἰθί ᾿ῃ οἴκων. δ Ποοί ρυπιπι ὃ ἰῃ ὁ 

80}: ἀδἰη66 οὐ οἴππων νοχ 1} οϑβϑί 8 βου] ἴῃ οἴχων 

ΘΟΏ νΘΙβα Θβί. [ἢ ῬΙΌΧΙΠΊΟ ΙΒ] ΠΙῸ πέρσαντος ἴ,. πέρσας 

τὸν. ϑομο αβίαμι 84] 819. ποπ τοοίθ Ἰη 6] }]6χὶ ΠΙΠἀοΡ ἢ 8, 

ὨΘ4Ὲ6 88Πη6 αἰρ δᾶ δβί Πὰ Ἰη θυ οἰαιο ααδ6 Ἰη 6] ίαΓ: 

866 πος ν οἱ υἱΐ ἀἴθοῦθ, ἴῃ ν ῦθῸ σχιστὰν 1( Βα] ἸΟΠ]8 ρ6- 

Ὠ015 ἰπη] ᾳυοα σχιστὰς ἔλχειν νοσαθδηΐ, οἰ} 5. Ἰηΐθ ἃ|1ἃ 

58 ΠΟ η πὶ ΠΟΙ ηἃ 6 η 110 {Π ἀραα Π 0] θη. [ἢ 820 

--82, 4α] ἃ ΒΟ Ρἢ]οὶ απ! νθύβιυ5 484---400, Πδ5 πγ0- 

ἰα 065. ἢ] νϑ] μη. ἃ. ρεΐα8. μέγας οἱ ὦ. [,. πολιόχον. [. 
ἔμολεν, [.. ναῦς. ἀ. ᾿Αργείων στράτον. [,. οὔτ᾽ ἐπεκοίμιο᾽, ἃ. 

μα. ἴ,. Σιμοευτίαδας. ἃ. μοι. 1,. ὦ ἄνα. Ῥοβί ἀναίτιος 8510}0- 

ῬΪ6 γὰρ. ὐχοια! ΔΙαυϊα ἤοο 5θηδβὰ οἱ τηθίτο, πάντων φημὶ 

᾿γενέσθαι. [,. παράχα'ρον. [Ιῃ 5ίγΌρῃᾶ ἴ,. θέλοι. ἃ. μοι. [. 

᾿Αχιλεὺς. [. ἔγωγε οἱ εἰσίδοιμ᾽. [0 ὅτῳ, οἱ ἸΠ56 16 νιν δηΐβα 

λόγχᾳ. Ὠδηίαᾳαε ἴῃ 992. ΡΙῸ φιλαιμάτους ἸοσΘηάαηι φιλα:μά- 

τοὺς οἱ Π0Ὁ ΘΧΘΠΊ}}15 Δα] οἰθμ απ οΟη ἀβᾶγαμῃ 1 οἱ Ρ ᾿Π6- 

Τα πὶ 46 αὰὰ Γ6 αἰχὶ δ ΒΘ θαι. 

(υδα ἴῃ ΑἸβίορῃδηθιη ἤᾶθθοὸ ἃ΄θοὸ βαηΐ ἰανία, αἱ 

Ροθίδιῃ {ΠΠππὶ 516 η 0 ρ δοίθυ ]ββθιη, ηἶδὶ μι] ἢ] ὑπ ἕρ- 

βόλον ΟὈ]αΐα πη [υἰββοί αᾳυθα Ομ] 58. ΡΙΔοΙ [αΓα τη Δ ὈΙ ΕῸΓ 

αυϊ }ἀϊείαμη διιοίου αι} ἃη!Θροηθηάυτ ρυΐαηΐ. Μριηϊηϊ- 

55. {Π1|ι8 ἰοοὶ ἀρὰ Ναθ68, ἴῃ ᾳὰ0 ν6] δηϊζ υϊδϑίπιὶ (ο- 

ἀἸο65 οἴνου τ᾽ ἀπέχει χαὶ γυμνασίων Ὠλθοηΐ, Π)]ΟρΘη65 1,86 Γ- 

[ἰὰ5 οἴνου τ᾽ ἀπέχει χἀδηφαγίας, αἀυδγαμ ἸΘΟἰ ΟΠ απ ΓΟ 

δραγίθ ἰηδρία 6βἰ Δ] ἰθγὰ 8 γθηλ δος ΠΟ 58 ηα. Οἱὰ 
Ἀπ Ὸ 



ΧΧ 

[ἀοίαμη οδ ἡ ΝΠ ἀοοί ηἰμηΐα ἴῃ Οοαϊςθϑ τον θυθηίΐα τοίθηί 

ϑηΐ η6. {Πὰ χρυ ϊβα ἤδης Γϑοροῦθηΐί. (γθάο ἰρι αν τὴ 

ΟΡΘΙᾺ6. Ῥ Θέ αη) ἰδοία απ 6556. 5ἱ οΧχ ἴρ80 ΑἸβίορῃδηθ 

οβίθη6᾽Ὸ 4ιδη 5] βία δ᾽. νϑίθυαμη ᾿Πουατη ΠΥ ΡΟ ΤῺ 

ἢι465. 1. Νὰ. 816---8. Ἰοοϊίαν ἢοαϊο, ὅταν ἐμπλησθῶσ᾽ ὕδα- 

τος πολλοῦ χαναγχασθῶσι φέρεσθαι [ χαταχρημνάμεναι πλή- 

ρξις ὄμβρου δι᾽ ἀνάγνην, εἶτα βαρεῖαι [|| εἰς ἀλλίλας ἐμ-΄ 

πίπτουσα. ξήγνυντα' χαὶ παταγοῦσιν. Ῥτοίδοίο Θ᾽] οϑί 

ἰδία δι᾽ ἀνάγχην ριδϑοθαθηίθ χάναγχασθῶσι, (ἀΘοθδΐ 581- 

ἰθῃ) θθ86 ὑπ ἀνάγχης) Π66 ΠΪΠῈ5. ΠΗ Ὰ}116 οϑί εἶτα 56 

ῃἀ6. ἴῃ πιθαὰ ΠΑΡΓ ΟΠ 6. Ῥοβίίαιη. 14 ΘΥΡῸ 56 ρεὶ 
Οοπλοι5 ἢ [ρ86 Π08 ἰηΐτὰ ἀΟΟΘὈΪ. νιν. 888----4, οὐχ ἤχου- 

σά: νοῦ τὰς Νεφέλας ὕδατος μεστὰς ὅτι φηκὶ [ ἐμπιπτούσας 

εἰς ἀλλήλας παταγεὼ διὰ τὴν πυκνότητα. 

566 δΔαπηοηοδί τη6 ἢυ)αξοθ ΟΡ ΌΞΟΟΪ {{} 5, αἱ ΤΟ] ]ο 5 
οδοίθιβ βου ρίου 5. Δα Ῥ]αΙ ΟΠ θη} Αἰ ααπ0 ἀν ΘΗ ΪΔΠΊ, 
0 αἱ ΕἸ Πρ] ΓΤ τη ἰα ΟΠ ππ ἃ πι6 ἴῃ Επ!ῃγάθπιο ἴἃ- 

οἴαγα Γαϊ οηθηιὶ Γθαἀάαμη, ἢος δηΐπι ἴῃ ποί 5. τα. ΤΠ] 

[θεῖββθ ν] θοῦ αἱ ἸἀΟη 6] 06] 665. μἰ 81} Δι} } 15 ἀθβιθρᾶ- 

{11 εἰηΐ δα βϑη το ἴδηι (6 εἰ Πρ 15. ΘΟ] Θοία118. [ΡΠ 81 ; 

564 φποηίδηι αὰ ἡγα] ὰπλα 6 ἴῃ θ]αΐίοηθ ἰθρθηαο. γογβᾶ- 

5 501, 5] 4] δἤθυγο ροββῦτη 404 6}85 βου ρία Ιθρϑη- 

{5 [Δ ΠἸοτὰ θα ααΐ, 1νϑηΐα 5 νϑδίγαθ σα ξα νῸΒ 8660 

ΔΠΪΠ10 δοοΘρίι:05 6556. οοηἤάο. Αριηθη ἀποδί Ἰοοι8. ἰὴ 

Τ6ρο;, 9. 858. Ὁ] ΡΓῸ νομοθετούμενοι, ἸΘρ Πα 1 νομιοθετοῦ- 

μεν΄ οἵ --- ἐγομοθέτουν. [0]. 7. 194. προτιρσημένων. [,. ποτ 

ρηκένων. [Ι014. 191: [.. ἀγαπητὸν εἰ. 1014: 8. 140: 110 

ὧδ᾽ οὖν. 1, ᾧ δ᾽ οὖν. ΙΡ]α. 5. 189. ργῸ δευτέρως: 1. οὐχ 

ἑτέρως. [0]4. 180. ἔτυχεν. πη ἀπέτυχεν. Τα: ὃ: 657. 

ΡῬΙῸ ξήτησις ἴ,. ὑφήγησις. Ιῃ Οοηνίνίο. 188. Β. ῬΓῸ ὥς Ὑε. 

Ι,.. ᾧ γε. 197. ἢ. ἐν πόνῳ, ἐν φόβῳ, ἐν πόθῳ, ἐν λόγῳ, χὺυ- 

βερνήτης, ἐπιβάτης, παραστάτης τε χαὶ σωτὴρ ἄριστος" --- 



ΧΧΙ 

Ηδηο ἀαρ] θη ΠΟ Π1η1 56.186 πὶ 6118. Π0η νἱα οί ̓ΐὰ οΥα]- 

ΠΑΙ τ ΠΟ ὉΠ οΙβα ἘΠΙνΘΙΒΙΒ. ΘΙ 5 Πρ] ἃ 5]ΠΡ}}5 

ἀοοοιηπιοάδηΐαν ἢ ΕἸ παραστάτης αυϊάθιη ἂρ ββίιηθ δά 
ἐν πόνῳ, σωτὴρ δ( ἐν φόβῳ τοίογαία!. (ὐαπὶ νΟΓ6 χυβερνή- 

τῆς δπιίθηι 4 αἱα ΔἸ ΓΘοΐθ ΘΟ ηΒο οἶα"! ροίθϑί θυ Θίθυ 81 

ἐν πλῷ ἢ οίηαθ αυϊὰ ομμηΐηο ἢΪς 5:0] ν αἱ ἐπιβάτης, ααὶ 

Ατηοιῖβ ἐξα! 8. ρθουν Ἰσα 5. οδε Ῥοβίγομηο παρ ἰββίμηθ 

Ῥδυβ, 4] ἰρ86 οϑί πόθυς ἤβαιθ, αἵ 58] θη) ΑϑίΠοηὶ νἱ- 

ἀδθαΐαγ, λόγου ῬδΙ ΠΟΘ 05. πηᾳαδηη 6558 Ροίαϊΐ, ἰδ Πα 81 
ἐν πόθῳ οἵ ἐν λόγῳ ΟΡΘΙη ἴδβιβηβ ριδθαϊςαίαγ, Εὖ ΓῈ5 οἵ οὐ 

τ ἶη] ροιβυδαθηΐ ΓΘρΟ ΘΠ ΠῚ 6586, ἐν πλῷ, ἐν πόγῳ, ἐν φό- 
βῳ, χυβερνήτης, παραστάτης [τε χαὶ] σωτὴρ ἄριστος. Οιη]5- 

Βα ΘΌΌΙῺ Θϑβϑί θυ πὴ νΟο] 1η} δὲ θοβίθα [ὴ ΠΔΓ- 

Θἵπθ βυρρίοίαμι, Π 6 ΓᾺ 6 πὶ ΟΠ ὦ ΒΌΡΓἃ 80 ΠΠΡΊ0 ῬΙῸ ΘΟη1- 

ΡΘπα 5 μαθϊίαθ σαηΐ νούππ πόθῳ οἱ λόγῳ. ΗΪδ ἰρΊ (αν 

Ῥοβίθα ἴῃ ΟΥΑΙ θη Δα Ϊββῖβ Ὁ] ΘΧ {5 αΌΔΙΌΟΥ 
[αοίαθ θβϑϑηΐ, αὐ ρᾶγ Πα ΠΊΘΙ 5. ὉΪΓΟΌΙΑΙΘ 56  ν ἃΓ δία}, τηἃ- 

οἸβίθ!!ο ἢ] πίον οἰΓοατηβρ  εἰθη ααδθγθηΐα τ ααθα Πδη) 
γ ΘΔ ΌΌ ΠῚ ᾿Π56 6 ΓΘ ΟΡΟΙ ΘΓ οἰ ροΙΟ ρροΓ 6 ἴῃ πηθηΐθιη ν8- 

ηἶΐ ἐπιβάτας Ξ8ΟρΘηῃιη 6 1Ὸ ΟἸΠ χυβεςν ήταις ΒΤ] ΤΠ] ΟΓΔΤΊ. 

Πυ]4. 198. Β. Καὶ τὰ μὲ) ἄλλα οὐχ ὁμοίως μὲν θαυμαστά --- 

ΑΙογαπι μὲν ΘΧΡυΪ Βοκκοιαβ. Μά]; βθηΐθηΐα πη ἢἰ- 

τα το απἀδηία 564 οοη Γατῖο νἱζο Ἰαθογαΐ, οἱ ἤπης δὰ 

πηοάστη ἰπηρθηα οϑί. Καὶ τὰ μὲ) ἄλλα. οὐχ ὡμοίως μὲ), 

θαυμαστὰ δέ. [0]. 208. ἢ. [,ΘαΘηἋαη1, εἰ ἐθέλοι ς --- βλέ- 

ψαι θαυμάξζοις ἂν τῆς ἀλογίας, [περὶ] ἃ ἐγὼ εἴρηχα εἰ μὴ 

ἐνόεις. ἐνθουμηθεὶς χ. τ. ξ.- 209. Α. Θυϊα 511 χυῆσαι δα 

ααοιηοᾶο ἃ χυεῖν αἸδγαΐ Πθη]0 ἢ05 ἀὐσθΓα αἰσηδίι5. 6ϑί. 

Εχ το ααὰ βθηΐθηϊα ἀρρᾶιοί Β]αίοηθηη 56 ΠΠρ515586: χαὶ 

χυεῖσθαι χαὶ χυξ. 211. Εἰ. ἀδα]δηΔἃ βιηΐ ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ θΞῖον 

χαλὸν δύναιτο μονοειδὲς χατιδεῖν, 486 ΘΧ ΡΔηΠηΪ8 ἃηἀθοαη- 

406 ἀδβυϊηρίϊβ. οοτηροβίία βαηΐ οἱ βϑῃΐθη αν ΟὨΘΙΓΔΗΪ. 



ΧΧΙΙ 

[014. 221. Ὦ. εἰσὶ δὲ χαὶ ἕτεροι. 1,. οἷοι δὲ χαὶ ἕτερο'. χκ: τ. ἔ: 

Ι͂ηὴ ῬΏΠΘΡο 81. ΒΕ. Ρ Ὁ πειρώμεθα [,. πείρω μοι, αἱ ἰη 48. Ὦ. 

014. 86. Α. [ν. οὐχοῦν μεστὴ μέν που μουσυκὴ πρῶτον, τὸ 

ξύλφωνον ἀρμόττουσα οὐ μέτρῳ ἀλλὰ μελέτῃ, στοχασμοῦ: 

(ΠΒδγ μη]. 158. ρΓῸ ἔδε. [,. προσδεῖ, [0]. 112... ἄτοπα γ᾽ 
-- ἴ, ἄτοτ᾽ ἄττ᾽ --- ὑφῆς πον δατηοάθπι ἀ6 Βάραπὶ ]1- 
ἰδ 8 11} ΘΟῊ ΓΒ 0η 6. Ἐορ ἃ θᾶ η} απ ἴῃ βοααθπίοθμι ἢ]α- 
ἰδ ἢ] Ἰοοιπλ ἰποαϊ, ἀ6 Π) 6. Οταο. Ν. ὡς ὃ μὲν οὖν τοῦ 
μαντείου προφήτης φωνῇ Αἰολίδι χρώμενος τὸν πρὸς τοὺς τῶν 
βαρβάρων (ἀγγέλου) χρησμὸν ἐξήνεγκεν ὥστε μοι ξυνεῖνα,. 

ἁγίων τῶν παρώντων (1,. ἀτ᾽ Ἰώνων παρόντων)... ὃν ἔχεινον 

([,. ἐν δεικνὺς) ὡς τοῦ προιπένις τι τοῖς βαρβάροις οὐχ ἔστιν, 

οὐ(τε) δέδοται φωνὴν ἱβόχηννα λαβε τὸ προσταττόμενον 

ὑπηρετοῦσαν. (ἴ,. ὑπηρετοῦσιν.) 

Εἰ αυοηίδην Π]ε ἀΓοΠιιη ἴῃ πη ηἸ 5 Πᾶθ60 αυ]ά ἰπι- 

ΡΘαΙ: ᾳφαομπηη8 ἀ10 ν 6] ἐγὰ Θχθιη ρα Πα] 5 δι οἴου 8. ἃ ΠῚ6 

ΘΟΤΡΘΟΙΪ 16] Εο ν ϑβδίγο βιιθηη απ ἢ Ρυ]οἢνα οϑὲ Β]αἰο δ 

ἰδ 10 ἴῃ [41|0. 46 Τιᾶηᾳ. Αμΐπι. Υ]]. ααδθ ἰδπιθη ἴα 46- 
[υγηναίδ θϑέ αἱ νἱχ ἰη(6]Π]οἱ ροβϑιί: Καὶ ὥσπερ χύνας, ἂν 
ὑλαχτῶσι τὸ ἐπ αὐτοῖς ἐχείνους οἰόμενος περαίνειν ἐπι- 

λήσει. (1. ἔα - ἢ λήσει:) πολλὰ λυπηρὰ συνάγων χ. τ. ἐ. ἴῃ 

θεῖ, θκδο. ΧΙ]. ἘΠ Πορϑηά πηι. ---- χαὶ τὰ ᾿Ησιόδου συν- 

εξάπτουσαν. ἀλλ᾿ οὔτε τοῦ χόσμου τὴ; φθορὰν ἀνέχομαι λ:- 

γομένηυ, ταῖς τε μηχάναις. δι᾿ ὦν ἐν (τοῖς) ὑποινήκασι 

τῶ) φωνῶν μάλιστα τὰ περὶ τὴν χορώνην χαὶ τὴ» ἔλαφον 

ἐχδύ:σθε, ὦ βοῦς ὑπερβαλλόντως. 6 ΕἸ ἐμὰ ΠεΙρἢ. 

11. [.. ἐπεὶ δὲ τὸ φιλοσοφεῖν ἔφθη τὸ ξητεῖν.. δ 54. οἱ 

θεῖν. πῶς ΡΓῸ ΔΕῚ 1,.. ΦΑΟΙ. 

566 ἃ]ϊὰ 6 Β] αἰδιεμαπι βρϑείδηςα ᾿ηΐτα ἀαῦο. Ναης 
8(1 (ΠΑΡ άθιὴ ἐθάθο αὐἱ ἰη 118. Α Ιϑρίίυν οἶμλαι μὲν, ἦν 

δ᾽ ἐγὼ, ληρεῖν με. ὅμως τό γε προφαινόμενον ἀναγκαῖον σχο- 

πεῖ). Οὐ ἡθ0η νἱἀδὲ βαγθαγαμῃ {Ππἃὰ με ὁχ ἃ ΑΔ ογΐαπι 



ΧΧΠΙ 

6586, βἰηθ 0 ὅμως 56. ἡπ6. ροβιία ἃ 165. ν ΘΠ ΘΠΊΘη- 

δι οἵδ. ΜΙΡῸΙ ἰη 114. Β. ηθπλη θη) ΡΕΓΡοιδιη Τ6ρ6- 

αἰὰ οἱ ροβίθα ον ρίᾳ νϑῦθὰ ΔηΪπιδ νοι 556. ἀλλ ἡ τὸ 

λογιστικόν; Οὐδαμῶς. ᾿Αλλ ἡ τὸ ὑγιεινόν; Μᾶλλον, ἡ δ᾽ ὅς. 

᾿Εχείνη δ᾽ ἣν λέγω μάλιστα ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἡἣ τί: ΤιΘραηάαμῃι, 

ἐχεη δ᾽ ἣν δ᾽ ἐγὼ, ἡ μάλιστα (86, τοιαύτη) ἡ τί; [Ιη 

Ῥνοίΐαροτα 242. ὦ. 46 Τ,ιἀσοαδθιηοηΐο αἰοἰία!, ἔπειτα ὅπου 

ἂν τύχῃ τῶν λεγομένων ἐνέβαλς ῥῆμα ἄξιον λόγου χ. τ. ἑ. 

(Οη]οἶο, ὅτου ἄν ἀντέχηται τῶν λ. αἱ ἰη Ευίῃγά. 80. Α. 

παντὸς δὲ ἐήματος ἀντέχονται. Ιη (ταίν]οΟ ΘΟ ΟΘη τη 

51}1}}} οἱ ἀθίθηάιμη θη ]θιηὰ απο ἴῃ 401. (4, ἀρρατγοί. 
[καὶ ὅτι γ᾽ αὐ ἡμεῖς τὸ τῆς οὐσίας μετέχον ᾿Εστίας (πο ἔστι) 

φαμὲν, χαὶ χατὰ τοῦτο ὀρθῶς ἂν χαλοῖτο ᾿Εστία.] Ι0]α. 402. 

Β. ἀλλοιότερον. [,. ἄλλο τι ἕτερον. 4058. (. ΓΠη6]ηἰ5. ἰπ61- 

ἀδθηάα βυηΐ, ὧνπερ --- ὁμοῦ, οἱ τὴν ὁμοῦ πόλησιν. ΑἸΠ 6. 50- 

οἰαίθη Πα ΒΘ Ὀἴτητ5. ὈΪ58. θα θπὶ 46 ροίοβίαίθ τοῦ αὶ ἀἸββθῦθη- 

ίθια. Ηἰδβ ἃιυίθῃι Γθιηηοἵ]β [8 6}}15. οἱ ὀχρϑαϊία να]: ογϑίϊο. 
Κατὼ δὲ τὴν μουσικὴν, δεῖ ὑπολαβεῖν χάνταῦθα. χαὶ περὶ τὸν 

οὐρανὸν οὃς δὴ πόλους καλοῦσι χαὶ [τὴν] περὶ τὴν ἐν τῇ φδῇ 

ἁρμονίαν, ἣ δὴ συμφωνία καλεῖται χ. τ. ἐ. Μοχ φΡΙ6η6 α]- 

5 Πρ ΘΠ Δα Θϑί ροβί ᾿Απόλλωνα " οἱ δὲ ροϑί αἰίθγιη ἐχα- 

᾿λέσαμεν ρΡοποπάαιῃη. [Ὀ]4. 4071. Β. ̓ΓῸ οὐδὲν δ᾽ ἀπέχε'. ---- ἴ᾿. 

οὐδὲν ὃ ἀπηχεῖ. (ὡοηδομμηι οοίἔ. 418. (, 1,. εἶναι δὲ τὸ δί- 

χαιον, ᾧ λέγει ᾿Δναξαγέρας νοῦν εἶναι, ταὐτόν. 586. αἱιίθηι 

“ιδίμην Ἰάθην οἰηι {10 ψιιο Απαχαφονας Ἰηθη θη 6586 αἷΐ. 416. 

Β. Ῥιο χαίτοι λέγε, γ᾽ αὐτὸ χ. τ. ἑ. [,. χαί τοι λέγε γ᾽ εἰ αὐτὸ 
ἁρμονία, χαὶ μήχει τοῦ οὐ παρῆχται. Νοχ ἴ,. τὸ χαλέσαν τ. 

π. χαὶ τὸ χαλοῦν. 421. Α. Πεϊδηάυμῃη τοὔνομα. 422. Α. 

ταῦτα, γάρ που οὐχέτι δίκαιον φανῆναι ἐξ ἄλλων ὀνομάτων 

ξυγχείμενα ἂν οὕτως ἔχῃ. [,. φάναι οἱ ἔχεν. ΜΌΝ ἰϊοογοί 

αἰἴοογθ Παρ ἡ ιδηιθαἶ 6556. (80. οἰθηιθηΐα 6556 μο580,) 5] οοηηρο- 

δία θ68θί. (ἷ, Ἰηΐτα δικαίως ἂν φαῖμεν χ. τ. ἑ. 422. Β, 



ΧΧΙΥ͂ 

ἐρωτᾷς. Βο4]. ἀγρόταις. [.. ἀνεςωτᾷς. 428. Τιορίυγ ἂὃ- 

Βυγ66, ἀρ οὐχ ἂν --- ἢ οὐ; 1,. ἄρα χἂν. 494. ἢ. ΒοηΘ 

ἢ} 5. Ἰοοὶ ΒΘηβ ἢ ΡΘΙΒΡΟΧΙ ϑαιρθΡία5, ααθιη τϑίδγαηΐ 
οἷς ἸηβοΓ αἶδεο, Νοη νἱἀδθαί νἱν ἀοοἰἰβϑίμηβ. μος ᾿ρβαπι ἰῃ 

᾿π 1} ΔΥΘΙΟ Ἰαίολθ, αᾳυοα 0 ἢΠαίι πη ϑϑί ἃ ΠΠ8]}} α ν εἰβ 
παντα οἱ 'ρ80 ριΟποιηΪη6. απο δαπρὈὶι5 ἀθειθγαθαΐ. [,. 

τὰ ὄντα αὐ πάτα, οἷς δεῖ γ. τ΄ ἕ. Ταμὴ (τίν! τη ἀ6 τη θὰ 

ἀἄθροηο ἢος 86} οἷο; ΘΠ θη ΠῚ ἀΠη 4 π8πι Ῥοιβαδβα- 

ΓᾺη] ἤὰηο αἰ] ΟΠ. ΟΠ 6556 ἰὴ ἢπθ τπαποιη]. ᾿Αλλὸὶ 

χαὶ σὺ πειρῶ ἔτι ἐννοεῖν ταῦτα ἤδη! 866) [Ὀγΐα586 ρδαοίογα 

ἀδβαηΐ ααὰ πῃ ῬΥ.Ὸ ἀξρθοίαᾳ θα θηλι5: οἱ βαίβ οΐ εἰ 
ἤδη ἴῃ ἡ δὴ ἔχει τη αΐανϑιίπηι5. Ναης θΟΠἃ νοηΐὰ νϑϑίτα 

Δ] ὈΠΠΘ ἢ} {ΠΠὰπΔ {ΠΟΘ ]Δ Πη} ἃρΟ ΘΔ, δίαᾳ6 ἴῃ ῬΥΠῊΪ8 
ΤΠρδοίθίμηι. 

1.15. Ε΄. ]η νϑιὈ 8 «(τοῦτ᾽ αὐτὸ τοίνυν ἐστὶν ὃ ἀπορῶ χαὶ 

οὐ δύναμα,. λαβεῖ) ἱκανῶς παρ᾽ ἐκαυτῷ, ἐπιστήμη ὃ τί ποτ 

τυγχά"ε. ἔν.“ Ὠθη]Ο, ΘαϑηΐΠΊ βοἴδηη, αυἱά οββοί παρ 

ἐμαυτῷ ΘΧΡ]Πσαν]. ΟὈΟηδβίδ ἢ] 88 αἸεἰ αν λόγον δοῦναί τινι, 

αἱ λόγον λαβεῖν παρά τινος. [Ιίδα116 ΤΟροηθπά θη), παρ 

ἐκαύτου. 

1580. Ο. Ῥτοὸ Εἰμὶ δὴ οὖν Ιορα εἰμὶ δ᾽ οὖν. Οὖν δὴ 

ΞΟΙΘΉΠΪΒ. ΟΥ̓ οεΐ, πἰεὶ φυδη0 δὴ ργδθ θα θη θ5 Δ64Πδ6- 
τοί, αἱ ἴῃ πολλὰ δὴ. νῦ) δὴ οἱ ΕἸΠΉ ΠΠ0 08. 

152. Β. Βεοίε Η]γεεἢἰρίιβ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ. 

014. Ὁ. Οἷα γὰρ αἰσθά εται χ. τ΄ δ. ἴῃ ἢ. ν θυ ὶβ τὰ- 
{0 οποία αϊίαν. δῖο δηΐῃ αἰβραίαί: Α. οἷα φαίνεται ἐκά- 

στῷ, ἔστι, Β. τὸ φαΐεταί ἐστι τὸ αἰσθάνεται. (Οὐ. οἷα αἱ- 

“, , ῳ 

σλαεται ἔχαστος. ἔστι. Πίης ραίοί γὰρ ν] Πα Πη 6586, ΡΓῸ 

40 Ἰοροιῖηι γ᾽ ἄρ᾽: πδη ΗΪΓΒΟ ΠΡΟ ἢὰ5. ραν ]ὰ5. οοη- 

ἸπΠΡῚ ρΌ5856. πϑραηΐϊ ΠΟ υ Δα τΔΠ 556 Π ΠΟΥ, ΠΔΠῚ ΠΔΙΕΠΏ 

ΡΠ] τα βοεϊθία 8 ρΓαθίου θὰ 486 Δ6 [ῥὈΡἢ. Ταῦγ. Ργὸ- 

11 ῥ᾽ ατἴμνα ἴῃ ἰρ50 Β]αίοηθ ν 6] θχθηιρία ναὶ ΘΧΘηρ]0- 
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ταπι γοβίϊρία ερογβηί. Ομ Πἰβί. 241. Ο. ᾿Αδύνατον γὰρ 

ἂν, ὡς ἔοικεν, εἴη τὸν σοφιστὴν ἐλεῖν, εἰ ταῦθ΄ οὕτως ἔχει. [η 

ἰδ φαοπίαμη. ΠῸ]}|5 ἃ ρΙθοθ θη ἃ ἈΒΒΘηΒῈ5. ΘΟὨ ΓΙ Ποίαν, 
γὰρ Ῥίαπϑ δἰἰθηυτη οεί. Οοηΐνα [ἃ ἴρβατη αποα ΓΟΑΟΪ 

(αἰφιιὶ εἰ {ΐα 68.) γξ: οἱ ἄφα. ορίϊπη6 βαρρεαϊίαη!. [66 ΠΉ]Π] 

ἴῃ ἀοτρία 454. Ὠ. [Δεἰδηάπμ ν]ἀοίαν οἱ ἴῃ θΠ ]6θὸ 29. ἢ. 

δὶ ἢππη6 Ἰορὶ αν, ταῦτα γὰρ ἐ{ΞῈ Οοηίΐτα 1014. 406. Β. 
γυϊσαία Ἰοείο σύμψικτον τοῦτό γ᾽ ἄρ, ὦ Σ. κ- τ΄ ἔ. γηθηδοβᾶ 

οβδί; ἢ]Π}}} δηΐηι Ρ Δ Θίρυ᾽ Βἰ Πρ] Θθγὴ ῬΑ} ΠΟ] τὴ γξ Ἰοεὶ β6η- 

585 Δ τη {1|. γθαο γε ῬΓῸ ΘΟ ρΘηάΐοβο γὰρ μα 16 ̓ βοία πη 

6556, γάρ δΔΐο πη ΠῚ ΤΠ 8 Ῥίδθεν οἱ ἴῃ Υ᾽ ἄρα ρεῖρο- 

ΤᾺ] Πγι αἰ]. 

1014.ὄ Ε. ξυμφέρεσθον. Ὠ18}15 Δρουία οβίθηα!ἑ οδοίθ- 

γΔ ΠῚ} [ΘΟ] ΘΠ ΠΟ ΠἀΟ58 ΠῚ} 6586: ἀρρδιδί ἄπ Ρᾶγ]ἃ, ἈΠ ΠῚ 

ῬΒΠ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ ΠῚ, Ῥοθίδυη1 Δ] ΓΘ Γπηη ἃ Π]αί0 6 ΘΟΠΙΠΊΘΠΊΟ- 

γα. ΜΙΗΙ ν᾽ ἀδίαν νϑυθαμτι Θχο ἴββθ, ου]5 δοίατὰ γ6]}- 

αύδπη βϑηΐθη(ἀτη (αν αν 6.11. Πίδαι6 Ἰοόσπη 8 θὰ ΠΟ ἴδιο 

Τα ΠῚ βαδάνααι: : χαὶ περὶ τούτου πάντες ἑξῆς οἱ σοφοὶ πλὴν 

Παρμενίδου ταὐτὰ λέγουσι" ξυμφέρεσθον γὰρ Πρωταγόρᾳ Ἢρά- 

χλευτό τ, τε καὶ Ἐμπεδυχλῆς: κτλ. 158... Ῥειου α 

δ ἢσπο αἴδηη Ἰορίίυν ὅτι τὸ μὲν εἶναι δοχοῦν χαὶ τὸ γίγνε- 

σθαι χίνησιΞ- παςέχει. δος Ἠοϊπάονἤμδβ 1 ἀοἰθῃ 1: πον 

ΟΡιι8. 686 (ΟΥ̓ΡΙ Ογ6 δογιοῦν. φιίη τὸ εἶναι ἢ". ἰ. δι δίαηυὶ, 

δοχοῦν απίοσην α(ἰοοίυϊ ἰοοιίηι [να νοι, οἵ }0551: τ 1116 561- 

ἩΟΉΘ ποδίγο οχργὶηιὶ «ἰα5 βοἰιείηϑανο δεῖη.Κ. Ηροὸ εἰ Ὀ]αίο 

αἀἴσογθ νοἱἰββοί, αἰχίβθοί εα]ίθηι τὸ δοχεῖν εἶναι. ΝΘΓαηῚ ἢΪο 

ΠΟΠΘαπῚ ἃρίίαν 46 ἰδία Ὀγοίΐαροι ἃ6 βϑθηίθη τα, αυᾶπὶ ἰη τᾶ 

οαπὶ 06 ἀθ τηοία ρ]δεϊίο ἐο πε Ρίγαγ οείθη οί. Γορθη τι 

τὸ εἶναι ὁτιοῦν, αυοα [Δ Ε116 1η Αἰ ἰθυατη ἀΡΊΓῈ ροίαϊξ ; ΘῸΠ6 

Θηΐμ ἸΟΠοίογα ἰυγμηὰ τοῦ τ πβιι 65 Ὲ 6 ΠΠὈγα απ, ἢ 7115 

δυΐοηη ἱπηδ ἢ] ρᾶΡίθπι ἴῃ ΠΟ χα ΠῚ Βα Γβιτη. ΘΠ 8556, 400 

ΠΠ γα] τ οἰ οογοῖ, απ ἤὰθ ἤπᾶθ [66 ἃ πο βοὴ 
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[Ὀγπὰ τοῦ χα Υἱχ αἰσποβοθηάδθ θϑβϑθηί. ἢδς ταί! η 8 

[δοία πα οἰΐαπι ἱἹποοιμηοά πη νἱζαΐαν. Εἰθηϊη οχ 1|8, 

αυδιη ΠΠΡ}1 ργαθίογιηί, ᾿ἰθείοπθ Βα αθυθίαν ᾿ρβᾶπη τοῦ εἷ- 

να! ΠΟΙ ΟΠ ΘηῚ ἃ τηοία ΟἹ πη] 6556. Αἕ ἢος μοη αἸαϊ, 

564. ΟΠΠΠ65 Γ65, αυοίᾳαοί βἰηΐ, τηοία αἰεὶ --- ὅτι τὸ μὲν 
εἶ)γαι ὁτιοῦν χαὶ τὸ γώνεσθαι χίνησις παρέχει. 

155. Β. ᾽Αρ᾽ οὖν οὐ γαὶ τρίτον, ὃ μὴ πρότερον ἦν, ἀλλὰ, 

ὕστερον τοῦτο εἶναι ἄνευ τοῦ γενέσθαι χαὶ γίγνεσθαι ἀδύνατον ; 

51 Πᾶ60 οἴπὶ 564 θη 005 ΘΟηἰδγαηίαν, ἄνευ γὰρ τοῦ γίγνε- 

σθαι! γενέσθαι ἀδύνατον, ἴαο!!6. ΔρΡΡΑΓΘΌΪ ααθηδα ὉΠ 

ΟΡ ΟῚ ἀουθϑηΐ; 5εΠοϑί, τοῦτο εἶναι χαὶ γενέσθαι ἄνευ τοῦ 

γύνεσθα. ἀδύνατον. 

108. . Ἵνα μή τοι τοῦτο ἔχῃ ἐγκαλεῶ. ΝΆΠΠ5 ἢΐο 

ἸΙοσὰβ θϑί ραγίου]δο τοι αυδηιν (Ἰδν Κἰα 5 Ῥτδθίθυί : ἰθρθη- 

ἄσμῃ, ὥα μή τι τοῦτό γε. αἱ πιοχ ἀλλ᾽ οὐ τι σοῦ γε. ["ἃ- 

ἄδιη 6 οαιβὰ ἰὴ ριοχίμια ογταίϊοηθ ἸΘοῸ τί δ᾽ οὖν: Πολ- 
λῶν τοι Θεαΐτητος χι τὰ. 169. Β. οὕτω τις ἔρως δεινὸς ἐν- 

δέδυγε --- νΘΓΒΟΓΠ ΟΥΟ δεινὸς 80 ἃ]|1ὰ τηϑημ ἸΠ ΓΌΒΌΠΙ 

6556. οβίθηι. 

1609. Ε. μὴ τοίνυν δ' ἄλλων, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐχείνου λόγου 

. λάβωμεν τὴν ὁμολογίαν. ΕΠ ποναπὶ ΘΧΘΙΏ ΡΒ] μη 50}- 

ΙᾺθα6 ἐξ οὐτὰ δ΄ οοηΐιβαθ. δου θθπάσμῃ ἐξ ἄλλων. [ὴ 

188. Ε. φαάθηι ριϑθροβῆίο το ἀθηάα, αἱ συνεξερευνήσωμαι 

ἐξ αὐτῶν Ἰορσαίαν; παι 80 ἐμοὶ ῬὨΠΟΒΟΡρἢΪΒ Θούαηι αἸβαὶ- 

ΡΠΪη8 πη ΤΟρΘ 118. 6βῖ. 
111. Β. (οτταρίαπι Ἰοε πὶ 516 Γαβαηλ ΘΘΏΒΘΟ: 

Ἔξ ἀπόντων ἄρα ἀπὸ (τῶν) Πρωταγόρου ἀρξαμένων ἀμφισβη- 

τήσεται, μᾶλλον δέ γ᾽ ὑπ ἐχείνου ὁμολογήσεται χ. τ. λ. 8 6- 

Ἰδμάτιπὶ ἃαίθηη 556. ἰη θυρυ δ δ] Θὰ τότε χαὶ ὁ Π. 

αὐτὸς ξυγχωρήσεται 4]8. Π0η νἱά ει ἢ 

112. Β. ὡς οὐκ ἔστι φύσει. αὐτῶν οὐδὲν οὐσία» ἑαυτοῦ 

ἔχον. (οεησθηάαηι ἐφ᾽ αὐτοῦ. 516 ἴῃ 152. Β. ΗΙΡΒΟΒΙβΊα5 
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ῬτῸ νἱποβα σοαϊεαμη Ξε ρίυτα ἐφ᾽ ἑαυτὸ, ἐφ᾽ ἑαυτοῦ Τ6ρο- 
51. Αἀ δὰ 4086 Ιπὸχ βϑαπαηΐαν ὧδέ πως τὴν σοφίαν 
ἄγουσι ἨφϊΠπαοΥἤ 5 ἄγειν Θοά θη ἴθι 5θηβ ὈΒΌΓΡΑΙ Ρὰ- 

ἰαθαΐ αἰααθ ἴῃ ποία Ἰοσαςοη6 ἐντίμως ἄγεν. Ηος αυΠὶ 
ῬαΡα ΠῚ ῬΓΟΌΔΌΪ6 51} Ἰοθαμη ΘΟΥΓαρίστη Θβ56 θχἰβίϊηηο οἱ 

516 τοπηρθηάθμι: χαὶ ὅσοι γε δὴ μὴ παντάπασ'. τὸ) Πρωτα- 

γόρου λόγον, ὧδέ πὼς τὴν σοφίαν λέγουσι. δὶῇ|ο 4] θνεοία- 

ΒΌΙ86 Ρ]ααίἑατ ν ΘΓ αὐ] θη 6556 βίαια θθαηΐ 566 πιϊ- 

08 ἰαἴθ ραίθι6 αυδπὶ 'ρβθ νοϊπθιαί 118 Θρροηαηΐαν ααὶ 

ὉΠΙν οΙβᾶπὶ τῆς ἀληθείας (ἸΒΟΙΡΙ]Πδ πὴ ΡΟ θαηΐ. [ΙΡ]4. Ο. 

Πὸς δὴ οὖν λέγεις : Οἰϊοδαηλ. ν6] ροίϊι5 τηο]θϑίμπη οϑί τὸ 

οὖν: ΘΠ τοῦτο θΘΡΓα μὰ] ΘΟππιο6. δάἀθββοί; ΟΌΔΓΘ 

ἢο6 ΡτῸ {Π Ὸ τϑροπθηάμπηι οθηθθο. 118. Α. [ιορθη Ὁ 
νἱἀρίυν: χαὶ τὸ εὐθύ τε χαὶ ἐλευθέριον. [01α. (. οἱ ἐν τῷ 

τοιῷδε χορεύοντες. [π10, οἷ ἐν τῷδε τῷ χόρῳ ὄντες. 1171. Β. 

ῬιῸ ταὐτὸν δ᾽ ἀρχεῖ σχῶμμα. αὐοα Ηρἰπαοτῇο συβρθοίαπη 

Βυϊγηδηηαβ ΘΠ] οἰ Δ θυ βϑουΐα8. ρα πὴ ἰἀΟηθᾶ 
αἰἰαϊίοπα ὑποθαίαν, ταὐτὸν δ᾽ ἤχει. σχῶμμα Ἰοσδηάιπη ν]ά6- 

(αν. Οὗ Ευτ. Νοα. 252. ἀλλ᾿ οὐ γὰρ αὐτὸς πρὸς σὲ χἄμ: 

ἥκει λόγος. 112. Β. τὰ μὲν ὑπερηφάνως ἔχων, ὡς δοχεῖ, τὰ 

δ᾽ ἐν ποσὶν ἀγνοῶν τε χαὶ ἐν ἑχάστοις ἀπορῶν. Ἐ]5ὰ ο5ἱ ἀν- 

τίθεσις ἰηΐοι τοὺς ὑπερηφάνος ἔχοντας, αποα Ι΄6ηι 6ϑ8ΐ δίᾳιθ 

τοὺς ὑπερηφάνους οἱ ΠΠΠ05 4] (ΘΓ ΘΒ ΓΙ} ΤΟΙ ΠῚ ἰσ ἢ 81] 5. ηΐ. 

Ουϊά ΙΘροηάπηι εἰ οχ Ιοθο ῬΠῃΔΘαΟΗΪ5, 96, ραίθοϊ.: νέος ὧν 

θαυμαστῶς ὡς ἐπεθύμησα ταύτης τῆς σοφίας. ἣν δὴ χαλοῦσι 

περὶ φύσεως ἱστο;ίαν. ὑπερήφανος γάρ μοι ἐδύχει εἶναι. ΗἸῈ 

ἸρῚ ταν αι] δεϑἠϊηιία ομραηί τοὺς τὰ ὑπερήφανα ἔχοντας νοοσϑδί. 

111. Ε. μμἡ γὰρ λεγέτω τούνομα, ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα ὃ ὀνομαξό- 

μενον θεωρεῖται. ΕΧΙΓΘΠΊὰ 516 νϑυζιηΐ: δο γοηὴ φιαθ ποηπαΐα 

δοπδιἀοναίιν. αΐθου τη6 ἢδιαὶ πηὰρ]5 [,{1ηὰ 4πΔη) (αἰ ΘΟ ἃ 

1Π 16 }]ΠΡΘγθ, ηἰεὶ [οι απο ααᾶθ ἴῃ [,{1Π1|8 Πα θθηΐαν οι] 

586} ροξβιιηΐ, αἱ Γ65 φίαθ }αην ποηιπαία ὁδί ΘΟΠΒΙ ἀϑγθίαν; 
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564 ἢος οϑϑοί ὠνομασμένον γν6}] ὀνομασθέν. (Οη]Εἶο, τὸ 

πρᾶγμα, ὃ ὀνομάζομεν θεωρείτω. 181. ἢ. ΕΧροΙ]Θπ4ἃ 6ϑβέ 

ΤΗηθδοίθι! ἤθϑροηβίο: Ἔμοΐ γε δογεῖ. Μοάθβίθ ααδοβὶν γδΐ 

Θοοίαίοο: ἀρ οὐχ ἄξιον ἕτερον εἶδος φάναι χινήσεως. ΗΙἸ5 

ἃρία τοβροηάοί Τηθδοίθίις ᾿Αναγχαῖον μὲν οὖν. (ὑδίθΓΌ 
πα} 0 Θά ΡΙ5. 4παπὶ μθ] θα 6. ϑαβρ δ ηΐα} ΡΘΙΒΟΠΔΓΙΠ 

ῬᾶΓίθβ ἴῃ αἰ! οοἽβ Ὀ]αἰοη εἶβ ἐοη αξαθ βαηΐ. {8} μια Θιη 

ἴῃ ῬΏΠΘΡΟ ἰγθ5 Ἰοθοβ ᾿παϊοᾶνὶ, 56. ὅ8. Ε΄ Ὁ] Τὸ τρίτον ἔτ᾽ 

ἐρῶ ἰὴ τὸ τρίτον ἑτέρῳ ΘΟΓΓΕΡ ΠῚ ῬΙΑΘΟΘαΘΗΠ5 ῬΘΙΒΟΠΔΘ 

οἰ οηἱ Δα Παθϑὶ. δ4. Β. αν νεῦρθὰ ἾΔρ᾽ ἐπανερωτᾷς μὲ 

τοιόνδς τι: ΛΔέγ, ὦ Πρώταρχέ μοι χ. τ. λ. ΒϑοοΙαί5. ρθβοηᾶ 

ἴῃ πηραϊατῃ ἰηΐγι88 ἰυθαϊββίηηθ ἀθργὰν ία δα πί. [6]. 1η- 

ἴγα, ὉΔῚ τοῦτ᾽ αὐτὸ λέγω ὦ Πρώταρχε ἃ ΡΓΔΟΟΘαΘΠΙθ15 565: 

ῬᾶΓΑΙ Οροτίθθαί. Ναης νὰ ἢᾶθς θχϑιηρία ἢ  Άμη. 

Εὐυΐῃγρῆνο. 7. Β. οὐχ οὕτως: ΕΥ̓Θ. Οὕτω μὲν οὖν. ΣΩ. Καὶ 

εὖ γε φαίνεται εἰρῆσθαι: ΕΥ̓Θ. Δοκῶ, ὦ Σώχρατες᾽ εἴρηται 

γάφ. σὑ86 δοοΙίαί {Πα πηΐαν Εἰ ρῃΓΟΪ ΘΟΗ Πα 8 1] 46- 

Ὀθθαηΐ. δὶ πος ἰδοίυτη οβϑβοί, ογαπηπηδίϊ 5. ραθάα {Πὰ 46 

580 ποη Δ α!αἸπβοῖ, ααδ6 πὰης αἰ  ΡῃγΟηΪ ἐγ θα ηΐαΓ. 

Οταίγ!. 429. Ὁ. ΚΡ. Πὸς λέγεις: ΣΩ. ᾽Αρ᾽ ὅτι ψευδῆ λέγεω 

τὸ πα:άπαν οὐν, ἔστω. ἄρα τοῦτό σο', δύγαται ὁ λόγος: συχνοὶ 

γάρ τῶες οἵ λέγοντες, ὦ φίλς Κράτυλε, χαὶ νῦν χαὶ πάλαι. 

Π6Ἰθηα οϑί δοογαίβ ρούβοηᾶ δὶ ΠΠΠῸ ἰδοῦ, οἱ δηΐθ 
συχνοὶ Ἰηϑογθηαα. ΡὮΠ]6Ρ. 56... ΣΩ. Δέγξ δή μοι. Θαῦμα 

τὸ ἐμέ γ᾽ ἔχει διὰ τέλους [ἀεὶ] περὶ ταῦθ᾿ ἃ νυνδὴ προὐθέμεθ᾽ 

πορήματα. ΠΡΩ. Πῶς δὴ φής: ΣΩ. ψευδεῖς, αἱ δ᾽ ἄλη- 

τον οὐχ εἰσὶν ἡδοναί: ΝΙΏΠ ἰὸς ἴδοι! Ῥνοίδι ἢ ῬοΙΒΟηδ ; 

ΟΠληἶὰ δοογαί! {θα θη]ὰ 5αηΐ. [μ6ρο, Α. 648. ἢ. ΚΑ. 
Φανείη δὲ τάχ ἂν ἴσως τοῦ μήκους Υ αὐτῶν οὐκ ἀπάξιον. 

ΑΘ. Εὐ λέγεις χ. τ λ, ΚΑ. Λέγε δή. Προία,, βίσηυμῃ 1η- 

ἰφϑυ]οςσαΐονῖβ πιαίαί! οπλ ὰπηὶ Ξ οἱ Ω.“. ΟἸΪηΐαθ. ποπηθ 

ἀπίθ εὖ λέγεις ρΡοηθηάθμι, ΑἰΠθηϊθηβὶβ δηία λέγε δύ, 56 
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αἱ δα ΤὨραρίοίαμη ΤΟ ΩΡ ἴῃ 187. (ὦ. Θράττει με πῶς 

γ. τ. δ. Ηἰπθ ΔΌΓΕΡΐΟ ΒΘ [ΔΟ Πα τὴ ΤΠ ΘΠ 

ῬΙΟΡΟπΟ, ποηρα υἱ Ὃ θράττει Ἰαρσαίαν, 189. Ε. ὅς γε 
νὴ εἰδώς σοι ἀποφαίνομαι. ΑἩἢ 5οΙρδὶ: Ρ]αίο, ὥς γ᾽ ἐμὴν 

εἰχώ σοι ἀποφαίνωμα". τούτῳ γά μοι δάλλεται, διανοουμένη 

οὐχ, ἄλλο τι ἢ διαλέγεσθϑα. ΜοΟΧ ΡιΙΌσὰ] ἀα 0 ΡΓῸ τίθεμεν 

ΒΟΥ Θη Δα] τίθεμαι. 1014. (. ἐατέον δὲ χαὶ σοὶ τὸ ξῆμα. 

Οιοπίδπι Πα ]]ὰπὶ νἱπὶ δ οΐ τὸ χαὶ, ν]ἀδηάι ἃ Π0η ρΓ86- 

βίαγοί ἐατέον δὲ χεῖσθαι τὸ δῆμα ἐπὶ τῶν ἐν μέρει. 192. Α. 

Δεῖ ὧδε λέγεσθαι περὶ αὐτῶν χ. τ᾿ Δ. ΝΠ Πα ῥοαὶ ἑαηὶ 80- 

Ταρία οταίϊο, ἔπη ραβεϊν αι λέγεσθαι, ΡΓΔΟΒΘΙ ἢ 56- 

ααθηίθ διοριζομένους. Τ6ρῸ, Δεῖν ὧδε διελέσθαι χ. τι λ. 192. 
Ε. Σωχράτης ἐπιγιγνώσχει Θεύδωζον χαὶ Θεαίτητον, ὁρᾷ δὲ 

υ"ηδέτερον. (Οἱ η] οὐδέτερον ἢ Οἷὰ ἴῃ ἐπιγιγνώσχε!. ]αἴοί 

εἰ γγνώσχει. ΑΡ ἰΒεἸ πη ατ οϑί νυ θη ΘΠ Ρ]θΧ, οΟπηρο- 

β[.πὶ σΟηΐγα οτιπ] ἐπι 5Θα τ θη 0115. γ ΡΒ ὁρᾷ δὲ μηδέτε- 

ρον ῬΙδη6 ὁοηΐ Δα ]ε. 198. Ε. Παρελείπετο. ΠηῸ Περιε- 

λείπετο. 195. ἢ. αὐ τὸν ἄνθρωπον. ΝΜΙΓΟΙ ἴδδς ἰάτη αἷὰ 

τοίθηΐα 6556. () οηΐδη 46 ᾿ρ88 5ρΡ6οῖθ 56 ποίΐοπμθ ΠΟΙ ]- 

ηἷβ δοιἑαν, ΘΓ ἰββ πη οϑί αὐτὸν ἄνθρωπον. 198, (. ἡ 
οὖν ὁ τοιοῦτος ἀριθμοίη ἄν ποτέ τι ἣ αὐτὲς πρὸς αὐτὲν αὐτὰ, 

ἢ ἄλλο τι τῶν ἔξω ὅσα ἔχει ἀοιθνόν: Ῥγπησῃ Ἦ οὖν ἰη Τί 

οὖν: τηυΐαπά μη, ]]06 α]Π ΠῸΠ ἢ οὖν 5664. ἀρ οὖν ἴῃ ᾿ΠηΠ0 
Ἰῃ Το 0 ἢΪβ Ῥοβίίαμη [υἰδβοί. σδ6 Δυίΐθιη βθα σα ηΐα} 

᾿ΐὰ δου ρία δα υἱ 51π6. 4Δ|14 10 Διο Ιο 6 Το θα ΐο 58 η8 1} 

ΠΟ 0586 ν]ἀθαηΐαγ. Ῥαίΐοθί ΟΡΡΟΙΪ πίον 56. πηι αι οἱ 

5 ΠΡ] ΘΟ πὰ Πα ΘΙ αιΘη 418 Πιθηΐθ ροισαγΓαΐ, οἱ ΓῸ8 

Θχίθυ Πὰ5. 858. ΠΕΠΊΘΓΆΓΘ σΟηδία", {08π| ν6]Ὸ 64] ΡΓῈ5 

ΠΠπ4 ἴδοι! ἤθη ροίοϑί αἰοὶ ἀριθμεῖν τι, 564. αὐτὸν ἀριθμὲν 

ἀριθμεῖν. ϑδυηΐ αυϊάθηι αὐΐ πᾶθο 1 αἰδίϊηρα! ραίθηΐ, αἱ 

ῬΕΠ αι Δ]]ατ186 [685 Δα ᾿ρ805 ΠΠΠΊΘΙῸΒ 4105 ἴῃ τηθηΐθ 

Παθοϑιηιβ, ἀοἰηκ6 δἀ Αἰϊᾳ τ οχίθι ἤδη ὩΙΩΘΙΌΓ ΠῚ ἰπηᾶ- 
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δἼηθιη, αἰρΊο5 ρα ν 6] σα] οι ]ο5, Γθοθηβθδηΐα; γϑυατη ἢΐο 

ΒΘΏΒΌ5 ΠΘῸ Ρ61 586 ΘΟΠΙ ΠΟ 5 δβί, πθὸ ἴῃ ν γθὶβ ργϑίδείαγ; 

ἤθε ΘηΪη1] ΠΟῚ ροίοβί υἱ πρὸς δηίθ ἄλλο τι βιρδιαϊδίαΓ. 

Η]5 αἰ α αι 15 86. Δι ἀδοίογθιη σοη]δοίαταπι τηοΐα5 5ουὶ- 

ὈΘη μη ὁθη860: Τί οὖν: ὁ τοιοῦτος ἀριθμοίη ἄν ποτε ἤτοι αὖ- 

τὸν ἀριθμὸν πρὸς αὐτὸν, ἢ ἄλλο τι τῶν ἔξω ὅσα ἔχει ἀριθμόν; 1614. 

Ὁ. οὕτω δὲ χαὶ ὧν πάλαι ἐπιστῆμαι ἦσαν αὐτῷ μαθόντι χαὶ ἠπί- 

στατο αὐτὰ. ΑΒεβί Δ]1Θυ απ χαὶ ἃ (Ἰανκίαπο οἱ ἃ ρ]θεβα 8 

ΠΟΟ]εῖθ5. ΠΘρϑηάιπη μαθών τ᾽ ἠπίστατο αὐτά. 199. Β. ὅταν 

θηρεύων τινὰ ἀπ᾿ αὐτοῦ ἐπιστήμην δ'απετομένων οὐ,θ᾽ ἑτέρας 

ἑτέραν ἀμαςτὼν λάβῃ. το ΡΊαγΓὰ ἴῃ ἢἰβ πηθηάἃ ἰηβοα ϊββθς 

ΘΟ δέι" δἰ ΠΟΥ 5, ΟΡ ΠῚ απ]. ]]8 ἢ ΘΟΥΤ σ αὶ 
νη Οὐ α] ον (οὐθχ (αν κίϑηι5. [Γαβίγα 8|1Ὧπ| ρΓδθίθι- 

αυδηι ἃ ΠΟΒίΓῸ ἸΡΒΟΡΙΤὴ [πα ]εἶο Ἔχ ρθοίίπια5. Θμ0α δὰ- 

ἰθηὴ ἴδ οἰ 5. ἀαὖ ΠΝ Ππ15 ΤΟ αὶ Θ5586. ροββοί αυϑη αυοα 

οἱ Β6η8118 δἱ φοσίοαηι βου ρίαν ϑυδαθί ἡ ὅταν θηρεύων τὰ 
πανταχοῦ ἐπιστημῶν δ'απετομένων ἑτέρα); ἀνθ᾽ ἑτέρα: λάβῃ. 

209. Ε. ΘΕ. Εἰπὲ δὴ τί νῦν δὴ ὡς ἐρῶ) ἐπύθυν. 8516 ΟΠΠ6Β 

δα! ἢ 85 Π.]]0 ρΓΌΓΒα5 5βθηβα. (ΟἸαγ Κα ΠῈ5 δα 6 πὴ ΡΓῸ εἰπὲ 

Ὠαθεί εἴγε. Αμῃϊπηδανοιίθηάμηι οϑί δοοιαίθηι ἰη ργᾶθ66- 

ἀθηΐθ οὐ οη6 ᾿ἰὰ ἰσσυξαηι 6556 αἱ Πα ἀτ185 ὑποθέσεις ἴῃ 

δ ηΐηι0 ΠΔΙΪ558 ἃρραιθαΐ. Εἰ μὲν γὰρ προσδοξάσαι οἱ αυ86 

ΒΘαθ ηΐι} πᾶ ἐοηϊπθηΐ; ἃ] θα βίαι ροϑί ἤδηδ 

ΤἼθδδθίβίϊ Ἰη δ ρ ἢ] οπθὴ βοαυϊίαι, Ἠϊης 5α 8, οἱ ορὶ- 

ΠΟΙ, Π]Δ ΠΗ] δία οϑί χα] ἴδια ἢϊὸ ἀἴθθγ ἀθθθαί; βο]οθέ, 

Εἰ δέ γε --- τί νυνδὴ ὡς ἐρῶν ὑπέθουι ΠΙΟΟ {6γ6, αυἱϊᾶ 

αυδηην}β 46 εἰ δέ γε οἱ ὑπέθου ποη ἀα]ΐο αυΐη 5 νρεὶβ- 
βἰηιᾶ, {Π|8 ὡς ἐρῶν ποαπδα δη). ΗΠ βὰ ἰβίδοϊαηΐ. Πδαα6 
ἢϊς ἰοθιβ. 51 φυᾶηᾶο οἴη Δ] αν, ἄθηπο Γαἰγοίδη 85 

οὐ. Νυης, 8 ρμἰαδθί δὰ ϑοριη ίβίαη) ρθη 5, ἰὴ 400 

ἰΔπη6 η ΠΟ ΟΠΙΠΪὰ ᾿Π6]Οα)0 αᾳαδα τ] Πϊ ν᾽ ἀθηΐαγ 5805 ρΓῸ- 

ὉΔΌΠ θι᾽ ΘΟΥ]ΡῚ ρόββθ, 564 δὰ ἰδηΐαπη αυδθ Ἰοηρἃ οοηΐΓο- 
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γΘΙβία ΠΟ Θρθηΐ. 222. Β. τούτων ὁπέτερ᾽ ἂν ἡγῇ φίλον 

εἰρῆσθαί σο!, τοῦτο ἡμῖν διόρισον. Ἠφιτηδηηι5 (Δι κα η0 ηἷ- 

χη ἀθαϊίι5. διοριστέον ΓΘοΘρὶ ; ααδ8ὶ γ Ρθ8}6. ΡΙῸ ΒΙΠ} 0]}1Εἱ 

ἱπηροιαΐῖνο ροηΪ ρόββ6. οὐ] αβν δ ΠΡΡῚ δοίου 1] ογθάθη- 

ἀατ οβϑοὶ! Ηδίπ ον 5 ὁπότερα Ρ6Γ μέροοιηψιθ τηοείο }1}- 

ἰδγργοίαίγ, ααοα 5ἱ νυ] θϑβοί, τοῦτο ἰῃ ταύτῃ τη η] 

ορογίογοί. 8564 αἰϊαὰ οβί ἰὴ ὁπότερα ν]ϊαηι, αὐοα ἸαΘηι 

ὙῈΡ πΘΉ 5 ΔΓΟ 15 4 υδ πη ῬΙἀΘη ]5 Ἰη οΡρΓοία 40 εἰ6- 

ψΆΓ6 σοηδία!: ΠΟ Θηΐη] δ 6 566] Ρ] 165. ὑποθέσεις Ρ1Ὸ- 

Ῥοβίίαθ βϑηῖ. Ῥοβίγπηο 418. ποθὴ απ ΠΟΙ Πη0 86}- 

ἐἰὰΐ πο ΙΒ μηδπηι ἰογΠ Δ η ὅτι σοι φίλον, ν6} ὅπῃ σοι φίλον 

ἰηα}6. 104 ροπά 5. τοῦ ἥγει βιιβίϊηθιθ ΠῸῚ ρΌββ6 ἡ ΗΪβ8 

ἀ6 δ 515 ΤΈΡΟΠΟ: τούτων ὅ τι περ ἂν ἢ φίλον εἰρῆσθαί σο!, 

τοῦθ᾽ ἡμῖν διόρισον. Αα ὅ τι περ εἴ. Βορῃϊδί. 288. Α. ],6ρρ. 

1. 645. Ὁ. 224. Ὁ. Τρίτον δέ γ᾽ οἶμαί σε, χἂν εἴ τις αὐτοῦ 

χαθιδρυμένος. τὰ μὲν ὠνούμενος τὰ δὲ χαὶ τεχταινόμενος αὐὖ- 

τὸς μαθήματα περὶ ταὐτὰ ταῦτα χαὶ πωλῶν χ. τ. ἐ. Περὶ 

ταὐτὰ ταῦτα ΠΠ1] ἃ]. 4 δοὲ αυδπι ᾳυοά βαριὰ αἰχὶ! περὶ 

λόγους χαὶ μαθήματα. Παθδηιι5 ἰοϊίαν μαθήματα περὶ μα- 

θήματα. δαίί5η6 τηδηϊ βία ϑαηΐ Ἰη θυ ρΓοἰἰβ ΒΡ] αἰοηθιη οο- 

8115 ν βίο ῖα ἢ ΝΟη ἰηίθιριθίθηι 566 ἰη θ ΡοΟ] ίογθι 

Ῥγοάπηΐ αὐδθ ἰῃ 227. ἢ. Ἰαραηίυν: χαὶ μὴ» χαθαρμὸς ἦν 

τὸ λείπειν μὲν θάτερον ἐχβάλλειν δὲ [ἔσον] ἂν ἡ πού τι φλαῦ- 

ρον. 221. Α. Τά τε (ξ0. χαθάφσεων εἰδὴ) τῶν ζῴων, ὅσα ἐντὸς 

σωμάτων ὑπὸ γυμναστικῆς ἰατρικῆς τε ὀοθῶς διαχρινόμενα χα- 

θαίρεται χαὶ περὶ τἀκτὸς, εἰπεῖν μὲν φαῦλα, ὅσα βαλαυευτικὴ 

παρέχεται. [ΠΡΥΔΡΪῸ5. 4ασπι Το αν απ 8. ῬΓΟΧΙΠΊ6 ρι86- 
οΘάθηβ ἕῴων ἰῃοορ) Δηΐον. τοίουγοί, ν]ἀθιθίᾳιιθ. νου θυ] 

χαθαΐοεται γη0Χ 5θοαἑα αη, ἤδη 510] ΡΙΌΡΟβα Θοηδίτα- 

ΟΙΟηΘηΙ: ζῴων ὅσα χαθαίΐρεται, αιρα ααδπι δἰ ἱπθρίαμι 

αυϊν]β νἱἀθί. Αἱ ἀπά {Π|Δ αχρίβοαίαβ οδί ἢ ΝΘΗῚΡΘ 6χ 

ἰβοίΐοηβ ᾳυδὰθ ἰρβὶ οουιυρία νἱαθυαίαν, ΠΟΌΪ5 αἰζθη 5 
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Ἰοσθη 5. ἤΟη ἰΐθοη. ἢδης ϑηΐηι, πἰβὶ νϑῃθιηρηΐαν ἴα] - 
Ἰον, Ἰθοιοηθιη δηΐθ οοα!]οβ Πα θοθαΐ: Τά τε τῶν ζῴων ὅσοις 

αὐὐντοξ “. χαθαΐρεται, χαὶ τὰ περὶ τἀχτός ---. Ουοὰ 

δαΐθιη ἴῃ ἤη6 βϑηΐθηΐ 6 ΤΘΡαη ΔΠΪ ἃ ΟΔΡΘη ἢ Ῥὰ- 

Θαίϊο χοσμητοκὴ ΔΡΡΘΙ]αίαν οἱ ἢἰς δὲ ἴῃ Ῥο]οο, ἃ πῆ] 
ἰατη ἰΠΟΡΘα]Π}}15, Θ᾽ 5. γοθα 0 }}} ἀξ νἱαθίαν, αὐ ΡῬᾶ6η8 

Ῥαγαίαβ. πη ἃ ν᾽ ]οΚΘη θυ δὴ ΘΟΓΓΘΟ ΟΠ ΘΠ. ΡΓΔΘΟΪὰ- 

Γὰη ΠΠὰιὴ οἱ ἃὉ ὁπ ηΐθ5 τοοθρίαμη οοηΐαροτθ, οἱ ααθι- 

δαμηοάυτη 16 ἰη Ηοδγοαοίο σμέοντες ΡΓῸ χοσμέοντες Τ6ρ0- 

5]}, 516 ἰὴ δορῃϊξία οἱ Ῥο] ]ἶοο σμητικὴ ἰοοοῦο, 227. 

ἢ. κα΄ μοι τὸ μετὰ τοῦτο ἐπάχουξς πειρώμενος αὖ τὸ λεχθὲν 

διχῇ τέμνε. ΝΟΩ τη }{| νοῦ ]5. ορὰβ ἴογα οὔθᾶο αἱ 

ἐπάγχουξ ἰδἰξαϊη δβ86. οβίθησδηι, Οα]18. νΘΡΌΪ ν]ΠΔῚ 5815 

ἀθοϊαγαν (οΡοίῃβ. ἴῃ Μποπιόβγηθ. (τ ὁΧχ οοηβίδηί 

Ῥ]αἰοηἶβ αδι, ἰὰηΔ ὁΧχ Ξϑαπθηΐθιβ χαθ᾿ ὁποῖ᾽ ἂν ὑφήγῇ, 

ΔρΡαΓοί ἰθρθηθ πη 6ε86. ἐπαχολούθει. πο ἀαθ᾽αΠ) αϑί 

αὐυϊῃ πειρωμένῳ δα ῬᾺΠ10 ἃρίϊα5. οἱ δἰ θρη 5 51} 48 Πὶ 
πειρώμενος. 229, Α. Οὐχοῦ χαὶ περὶ μὲ» ὕβο.» χαὶ ἀδυκίαν 

γαὶ δειλίαν ἡ χολαστικὴ πέτυχξ τεχγῶ) μάλιστα δὴ πασῶν 

προσύμκουσο, δίχη. ἘχΧρο!)δηάπηι οϑί οχίγοιηαηι νοοαθα- 

Ια απο 6 τηΔΡροΊη6. ἴῃ ἰθχίμηι πηρταν]. Μοχ ἴῃ (. 
᾿Αγυοίας Ὑ οὖν Ἰρσδηάπηι, θϑί ΘηΪΠῚ ΓΟΕΘΟΠΞΪΟ αἰήψια 62 
ΡΆΡ6 ἀϑϑοηἠοηίδ. ΜΝ ι θὰ δαίθιη χαὶ δὴ χαὶ τούτῳ τ᾽ οἶνκαι 

μα τῆς ἀγνοίας ἀλαγία) τοὐλομα, προσοὴθῆναι, ἴὰτη ἀθιη 1 ἢ} 

οἱ Ια ιιθη} βθηξμη Πα ΘΟ αηΐ, οἱ Θαπὶ 41] πα ἀΠΪς6 οθη- 
ψϑηΪϊ, 51 μόνῳ ἴῃ μορίῳ τηπίοί!, 2984. Α. ΡΙῸ χαὶ τοΐυν 

χαὶ ταχὺ ποιήσα: αὐτῶν ἔχασττα πανὺ σμικροῦ νομίσματος 
9 

οἰποδίδουται, τη8}1π| χαΐτοι εὖ χαὶ ταχὴ ποιήσας Χ. τ. ἑ. ἸΟΙά. 
9 1 , 

Ἀν Δλδοευ τὶ Ο Ὑί δὲ δὴ; περὶ τοὺς λέγους ἀρ᾽ οὐ προσδοκαμεν Ἔ 
ἤτω , ᾽ ᾿ Ξ , κ ᾿ 

ἄλλην τέχνην, ἢ δυνατὸν αὐ τυγχάνειν τοὺς νέουξ΄... "ς γϑη- 
΄ ,’ . . 

τεύξιν ; Δυνατὸν τυγχᾶνΞ' ἴῃ ΡΘαθβίν] βϑι θη 6 ΠΘα Δα ΠΔΠῚ 

ἰοιθηδατῃ οϑί, Πα α6 ἢθς ΗθιηΔΠὯ] ΘΟΠ]ΘΟοἰαΓαπι ΡΓῸ- 
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θᾶΓ6 Ροββαμηι, ἢ οὐ δυνατὸν αὖ τυγχάνειν. δὶ ἢος ἰΔηΐαπη 

ΒΟΙΤΡίΟΙ Οἰθο θ νο] υἰββοῖ αα!ηἱ δυνατὸν εἶναι ΟΡ Ρ ΘΓ 
[6ρῸ, ἣ δυνατὸν αὖ ταχ᾿ ἂν εἴη. ῬΟΙΙῸ δ ἤπρηι Θ᾽ βάθη 

βϑηῃΐθηξίαθ ἀθβι 6 ἰοΘο]ζι ὥστε ποιεῖν ἀληθῆ πῶ λέγε- 

σθαι. χαὶ τὸν λέγοντα ὃ ἡ σοφώτατον πάντων ἅπαντ᾽ εἶναι. 

ΘΘΗΒῈ5 ροβία]αί καὶ τὸν λέγοντα δὲ ----, 285. ΔΑ. [η Ἰοςο ἰο- 
65 ἰδηΐαίο πον δ νἸδμη ἰΠΡΊΘΒ5115 ΟΥ̓  ΠΟΠ ΘΠ ἤπης ἃ4 πιο- 

ἀμ ΓΘΠΠΡῸ : ὅτι τῶν τῆς παιδιᾶς μετεχόντων ἐστ᾽ ἐπιστημόνων 

εἷς. 285. ὦ. εἰ γὰρ ἀποδιδοῖεν τὴν τῶν χαλῶν ἀληθινὴν συμμιε- 

τρίαν. ---- [πηο τὴν τῶν χώλων. ἢ. 6. ραγίμιηη. 240. Β. Ἠπης 

Ἰοσῖιπη. απ θ πη ραν 510 10 6]1οἷο ἔγοίιιβ. οουΓοχὶί, Ῥδ πη 

ΟἸαν κί πο ηἰηηβ Δ αἸοία5. δουρὶ: Πδιηδηηι5, ἀαθπιδά- 

το αμη Θοηϑἐ πη σΘη560 ἀθϑου θα: Οὐχ ὄντως ὃν 

ἄρα, λέγεις τὸ ἐοικὸς, εἴπερ αὐτό γε μὴ ἀληθινὸν ἐρεῖς.: ᾿Αλλ 

ἔστι γε μήν πως.: Οὐκ οὖν ἀληθῶς γε φής.: Οὐ γὰρ οὖν" 

πλήν ὙΥ᾽ εἰκὼν ὄντως.: Οὐχ ὃν ἄρ᾽ ὄντος ἐστὶν ὄντως ἣν λέγο- 

μεν εἰκόνα. {ιίοον, ἰηᾳυϊ ΤἼθαρίοίαβ, ἐμ ρίγηθηι "ΟΊ, 0556 

ὃν ὄντως, 86( ὁο5[ ἰαηιθη εἰγχιὼν ὄντως. (Ἕἷὑἱ Ηοβρο8: Εγηο 

οἱ ποὴ ὁδί ὄντως. οἱ οεἱ ὄντως τὰ γιοῦ ἐηιαγίγιθη, ὉθΟ(ΉΉ118. 

Αἀ60 ρϑιβρίοιιιβ οδί ΠΟ βθηβαβ, εἰ 46 ἰθοϊοπο ἀπ] αν] 

ῬΌΒΒ6 ΠΉΪΓΟΙ. (ἀθη]ηδίμμη οὐχ ααοα «ποθ 5 ἴῃ Ἰοοὶβ Ἰηΐοι: 
ὄντως οἱ ὃν Ἰηβοι μη οϑί, ααοα ΓΡαβίγα ἰπ 6] βίπα οί Ἠοίη- 

ΟΡ 5, ΒΟ] ΑΓ αΤη οβοϊίδηίαθ ἀοθοθίαν. 241, (, ἐάν πή 

τι χαὶ χατὰ βραχὺ παρασπασώμεθα οὕτως ἰσχυροῦ λόγου. [η- 

561] τι, 406 ἰη ΠΗ͂ αρβογρίιμη οὐαί. Δα χαὶ χατὰ βραχὺ 

εἴ. Βυρτὰ 240. Κα. ὃ. Νοίίο ἃ 1Π|5 βυτηρία δϑί αἱ Ια] 
νΆ]Π]0 Δαν ΒΑ Γ]0 6 ΤΉ] 115 ΘΧ(ΟΓ 166 ΘΟηδηΐα. 242. 

(. Εὐχόλος μοι δοχεῖ Παρμενίδης ἡμῖν διειλέχθα', χαὶ πᾶς ὅστις 

πώποτε ἐπὶ χρίσιν ὥρμιησε τοῦ τὰ ὄντα, διορίσασθαι. πόσα τε χαὶ 

ποῖα, ἐστιν. Πδοο οἱ βϑααθηΐία ααἱ αἴὰ μια] πᾳ 6 ρμον- 

(γασία νου ΒΕ] αίοὶ αθ  Ιαθη. (6 Αγ θη 6 οἱ ὀδθίθι!β 

ΠΟῺ ἴῃ 60 Θοηβίαγο ᾿ῃ!6}Π|ρ 6 ὲ, φαοα παης ν 6] {Πὰπ ταο- 
ΚΣ 
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6. ἰὴ αἰβραία 0. 5Θου] βἰηΐ. 566. ᾳφασα ηδβὰ αἰβραΐδᾶ- 

[0π6. μύθους διηγεῖσθαι Ἰη ΘΟ ροηηΐ. ὑδπδο {πρϑι]ηΐ 1186 ἴἃ- 

θυ]86. οἱ υδμι α{|65. ἀπ] θη ἢ ι15, [θβίϊνο δἀιποάαμη μοι τ- 

βϑαυϊίαιν Ὀ]αίο. δα «αἱ (6 Ξύχόλως οι ἡ ϑαπαμ αυἱ- 
ἀθιὴ Θβ86. ΠῸ) ροίοβί: (5. Θηΐην ἈΠῸ π8 1) Εὔα ἢος 

γ ο νϑιίθι δή θγοί, ὅτι εὐχόλως διαλέγεται ἡ Ααἱ αυ0- 

1060 περὶ τῶν εὐχόλως διαλεγομένων (16] ρμοίθοϑί ὅτι λίαν τῶν 

πολλῶν ἡμῶν ὑπεριδόντες ὠλιγώρησαν ἢ Ηδθς 46 115. ἰδη- 

τη (0 (ἰοϊ ροββιιηΐ. 40] πὸ αϊδρηίαμί φμϊάοηι; 116 ἃὰ- 

ἴθι ἰρβᾶμπι ΠῈΠ10 ἴογθ ΠΘΡΌΓΟ. ὁ τηθηάοβα ἰθοίοηθ. οπ6- 

ἴα, 51 ρίοὸ ΕΥ̓ΚΟΛΩΓΟ ΟΥ̓ΧΟΛΏ( Ἰοραία. ὅϑεῖο Β]αίο- 

ΠΘῖὴ ΠΡ ηἴΠπι5 ἃΠ|ὰ ΓΟΓΠλτ ἃ αὐ] ΞΟ ΘΓ, οἱ θ]θ 486 ρα 

ΘΠ τὸ παράπαν οὐ Πος 56η51ι ᾿ῃ νη}. δ66, ὨΠΠ1] δαμη 

ῬΙΟΠΙθΘθαΐ ααοηῆητε {Ππ|| αἰΐογα. ΔΘ ΠΙθοΡοί. απὸ )6- 

Ἰηοϑίθη 65. οἰϊδη τἰ815 οϑί. 244. }). Καὶ τὸ ἕν γε ἑνὸς ἕν 

ὃν μόνον χαὶ τοῦτο ὀνόματος αὐτὸ ἕν ὄν. [ῃ []5 ΟΒΙ6Ι6Ι- 

ΠΟ ΠΘΓΙ5 ΡΓῸ αὐτὸ 5οιρβὶὶ αὖ τὸ, (απ οοη]δοίαταηι Η 6 ι- 

ἀοΥἤτι5. ΘΘ  Πἰββιπιὰπι νοῦδί. ΕρῸ ν ΓΙῸ ρᾶ66 ἰδοῦ ν]- 

ΤΌΡΠ ἃ ]1ὰ ῬΙΌΓΒτ5. Θοη] θεία! α ΘΟ πἢ Βα Πἃ Πα] 6556 Θ0η- 

ἰθη4ο. ὕ{ πᾶθς ἀπο ἰπΐθι 56. Ορροπαηίιι τὸ ὄνομα ὀνό- 

ματος ὄνομα μόνον οἱ τὸ ἕν ἑνὸς ἕν ὃν μόνον χαὶ τοῦτο (ῃδπὴ 

Παθς ροβίλθηια δ] ΘΟ ΡΤ ΠΟ Π Ὶ ᾿ΠαἸςα παι Δα Π]οἰ ἢ - 

ἴα; οἵ, Βορῃϊβί. 284. Α. ἰδεῖν μὲν χαλεπὸν ἐναργῶς καὶ τοῦ- 

τον ---Ὁ 56 ἴῃ αἰΐθιαᾷ βϑηΐθηΐα αδθιθηά αμην δέ Πα] 

ααοα {ΠΠ|5, νηδένος ὄνομα, ἀναγκασθήσεται λέγειν. ΓΟΒΡΟΠαΘΑί. 

Ουδτο βοηϊοπίϊαμι πης ἃ πηοά πη ΤοΠηριη : χαὶ τὸ ἕν γε. 

ἑνὸς ὃν ὃν μόνον χαὶ τοῦτο, ὀνόματος δ᾽ οὐ τὸ ἕν ὄν. δὶὴΟ ἀ85 - 

ΠΑΡ ΘΠ Ιπιις ὑποθέσεις. ΠΟΠΊΘΗ ΠΟΙΉΙΠΙ5 ἰδ ηΐαμη ΠΟΙΘΗ, οἱ 

ὈΠῸΠῚ ΠΠΪπ5. (αἴ. ἀΠΠ] 1}: 5Θα ταν ἀδίη6. αἰλιη 116 

Ὠθραΐϊν 6 ΘΧΡΙΘΒΒΌΠΙ; ΠΟΙΠΘῊ ΠῸΠ ΕΠ 15. ΠΟΠΊΘ δὲ ἈΠᾺΠῚ 

ΠΟ ΠΟΙΪΠἶ5. ἀπ πηι. (δίθγαηι αι [6116 ΔΟΥ͂ Ἰὴ ΑΥ̓ 

ΔΌΪΓΘ. ροίμοι!! νΥἱχ οϑί ὁροίαὰθ. Ῥγθίϊαμι. ἈΠ Δα Υ ΘΙΘΓΘ. 
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241. ἢ). Ἠδοίθ δθς αἰβίηχὶ θυ ΠΠ5; 564 ἸΘΘΡΘ ΠῚ 

οϑί: εἰ δέ τι τοιοῦτον. 247. Εἰ. τίθεμαι γὰρ ὅρον ὁρίζειν τὰ 

ὄντα ὡς ἔστιν οὐχ ἄλλο πλὴν δύναμις. 8.5 νΘ᾽ὈΟΥα (6 

60 αυοα οἰαιαβ οἱ [ΔΟ ΠΠπι5 δῖ. αἰθθυθίαγ : τίθεμαι γὰρ ὅρον 

ὡς ἔστιν οὐκ ἄλλο τι πλὴν δύναμις. Εἰ 516 αυ]άθῃη 5611- 

ρβὶ. Ρ]αίο, ᾳαθὴ αὶ (Πρ ηΐου. ἰθροθαΐ τη ρΊΒίθ 5. ἰὴ 

ΔΙ Ρη6. ποίη Δρροβαϊί, ὁρίζει τὰ ὄντα. δηλ] 

δα ΐθγαιη Ἰοοιη ἰηἶτὰ ἰὴ πῃ γάθιηο 281. ἢ). (ἰοἰθιαη 

46. ἢ ἃρροβὰϊ θα ϊΐογοβ Ἰαμλα]ὰ Δαιηοηθ 6. ροίθ ηΐ, 

αὐ ΘᾺ ΔΙ θΔΙΠΘ ΠῚ ἴῃ ΡΙΟΧΙΠὰ ΡᾶΡΊηἃ ΘΟ ΠΡ Ι Θηΐ. 

248, (Ο. ἱκανὸν ἔθεμεν. ὅρον που τῶν ὄντων Χ. τ. ἑ. [,Θρρῃ- 

ἄπ ἐθέμην: 864 στανίαβ ἰαΐοί να]πὰ5. ἴῃ ἱκανὸν, αυοα 

ΘΧ οὐχ ἄλλον ΟΟΙΓαΡίΠῚ 6556. ΒΌΒΡΙΟΟΙ, ἰίαᾳαθ ἰΘΡῸ: 

οὐχ ἄλλον ἐθέμην ὅρον που τῶν ὄντων, ἢ ὅταν τῳ παρῇ ...- 

δύναμις. 249. Β. ἴ,. ἀκινήτων τ᾽ ὄντων (πάντων), αυϊθ8 

Ἰηΐνα Τοβροηαθηΐ χινούμενα πάντα. 249. ἢ). Τί οὖν; ἀρ᾽ 

οὐκ ἐπιεικῶς ἤδη φαινόμεθα, περιειληφέναι τῷ λόγῳ τὸ ὄν. ΘΕ. 

Πάνυ μὲν οὖν. ΞΕ. Βαβαί᾽ οὐ μεντάρα, ὦ Θεαίτητε ὥς μοι 

δοχοῦμεν νῦν αὐτοῦ γενήσεσθαι περὶ τὴν ἀπορίαν τῆς σχέψεως. 

[ἃ ϑᾷηδν] αυδθ ἴῃ ΠΡ. ΠᾺ]Π]0 βθηδβιι ἰθριηΐαν: Βαβαὶ 

μέντ᾽ ἂν ἄρα ὦ Θ. ...... γνώσεσθαι χ. τ. ἐ. 281. Α. Ετυ- 

αἶγα νϑχαίαβ θϑί ἢἸς ἰΙοοιθ. Νϑο διωξόμεθα η66 διαθησόμεθα 

Πθ6ο διασωσόμεθα, η6 6 4φαϊἀᾳαδηι ἃἸ αἰ ᾿ΘρΘηπη} οϑί ρΓαθίρι 

14, αιιοὰ ΠΠθ.1 Πα θθηΐ, διωσόμεθα. «χίὰ ΑἸ ΠΠ|61}6 6586 οβίθη- 

ΑἸ Ἰὰ ᾳυοα 6ϑΐ αίᾳαθ ἃ ααοα ἤθη οϑί θχρἤσαγο. Πίης ἃὰ- 

ΘΈΓα αΙ, 51 4] ᾿1ο]8. αἰ] ν]5 ΠΟΥ ἈΠ]Θα 6 ἀροθααί, [ὉΓ6 

οἰϊαμι πιὖ ΔΙ [θυ αη ΟἸΒΘΘΓἢΪ ρΟΒβΙΐ ; 51} ἃπλ}00 1ῃ [66 0118 Πὰ- 

ῃθδηΐ. 46 ἔπτη ἡ Π]ΒΡυ ἀ ΠΟΘ η. 56) αὐ ληιι5, αἰἰΒρΟ" ΘΉ 5, 

ρον ϑθαιθηι" ἢ ἴπηο, ἰΐα γοροί θηνι5 τιϊ 51 18 ΘΧχ 6105 απο Πθη 

οϑί ἠδίατα πϑροίηη ΠΟ ὈΪ5. [ἀοββὶί, δα πμαθιὴ ἴῃ 60 αοὰ 

ροί παυα τ] 910] οοη τ αἀ]οοθηΐίθηῃ οἰ ποία. Δ οοραΙϊ 
ἘΣ ρ) 
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᾽ 

ααοα οατὴ ἤος νοθο οἱ ἢὰς βϑηξθηζίἃ εὐπρεπέστατα ΘρΤ6- 

916 ἐοην ΘηΪ, αἱ ΠΟ ἐπτὴ ΘΟΠ Γ11α ποΟίΐοπ6., 4ὰ86 60η76- 

Εἴ} 15 ΒΌΡΓα ΘΟΠΙΠΙΘΙ ΘΓ [5 ἰποβδί ; ῬΑΓ ΠῚ ΘΠΪΠῚ ΠΟΒΡ [ΘΠ] 

ΒΙδαοι ΟΡ 5615. Π!Θηβ απ ἀθοθγοί σρθοϊοδαηι αἰβραία- 

ΠΟΠθῖη ΡΙΌΠ ἴθ. [Ρ14. Οἷον δὴ τί: παράδειγμα εἰπέ. 1)6- 

Ἰϑαηΐα!" ροβίθιονα, 486. ΘΗ ]ΟΥ ΡῈ 5 (απ πὰτη Ἰη ΘΡΡΓϑία!ο 

ἁαΠ]Θεία σαηΐ. Μοχ ἴῃ (᾿. ἸΙάθῃι ἰὴ νοῦθ χτήσεως [ΔΙ ΘΠΠΠηι. 

Οὐ] ΘηΪπὶ οϑί χτῆσις περὶ φρόνησιν, ἃ} πενία χτήσεως ὕ 

ὈΙχιββοί βα]ίθηι, πενία χτημάτων. [Ὀ]14. Ε. Ῥρυβοπδθ ἰς 

αἰβιθαθηάδο: ᾿Εγὼ μὲν ὑπὲρ αὐτῶν οὐδὲν ἔχω πρὸς ταῦτ᾽ 
λ 

 Ἵ ἀποχρίνασθαι. : Τί οὖν οὐ καθ᾽ ἕν -ἀποχρινόμενος ἐφ᾽ ἐχάστου 

τὰ συμβαίνοντα ἐσχέψω: : Καλῶς λέγεις. : Καὶ τιθῶμέν γ᾽ αὐ- 

τοὺς χ. τ. ἐ. Ηἴς, αἵ υδ]αᾳ6, ΝΙΝ Ρανίεβ. ΤΠ θδο- 

ἰοίο Ἰθαπηΐαγ : 566 ἔΓαισάθηη δος ΠΟ ᾺΤ}15. ΤΠ] ΠΤ ΒΘΙ ΠΟ - 

ΠἾβ χαὶ τιθῶμέν γΞ, 4 ΠΡ οΥ 118. νἰβιβ οδίς ΠΟ Δ η]- 

τΔ ἀν ΘἐΘη 0115 ἨΟΒΡΙ5. νοῦθα οΧχ 8. 486 Βαριὰ ΟἸΧοιαί 

ΟΟΠ 81. 252. 1). ῬΙῸ ἐπιγιγνοίσθην ἐπ΄ ἀλλήλοιν. φαρα 

ἴῃ ΟΡίϊη15. Π}Ὶ15. οϑί, Θοη]θαία αη ΒΘΑΌ]ΟΙ 5. ΟΕ ]ο15. [6 ν]- 

ἴδ: γα αΐδηι ΓΘροπΟ,, οἱ ᾿Π αΠ] θη ῬΙΔΘΡΟΒΙ ΠΟ η ΘΠ 6 ῬΑ ]- 
ὁ]8 τη8]6 ἰθοία οὐΐϑη) δχρθ!]ο. [,. εἴπερ ἐπιμιγνύσθην γ᾽ 

ολλήλοιν. Παπππὶ ἰΠΐθι᾽ ΟΠ Π65 ΘΟ η  ΘηΪΐ ἤδη 6586. μῸ- 
θᾶπη Ορίδίν] [ὈΡΙΠ8ΠῚΙ. 

Μ 416 Ἠθιηδηηιβ ἴῃ 201. }). ἀδύνατον ρ᾽Ὸ ἀδύνατα 

6 (Ἰαγκίαηο Τρ. [(6Π} ΟΙΤῸΙ ἴῃ 252. ὲ. οἴη 65. ΠΠῚῸΒ 

οσσαραν!, Ὁ] ΡΙῸ ἀδύνατον εὑρέθη Ἰοροησ πη ἀδύνατ᾽ ὄνθ᾽ 
ηὑρέθη. 254. Β. Οὐχοῦν περὶ μὲν τούτου καὶ τάχ᾽ ἐπισχεψόμεθα 

σαφέστερον, ἂν ἔτ'. βουλομένοις ἡμῖν ἡ. Ῥαΐοί 6556. γΟΟθη) 

4186 ροπίηιοιίηι πο ηἸΠοοί: χαὶ τάχα απ} 51} ΡΟΠ 5 ἰπ- 

αΠ]6. ἢος ἰρβύπη ἴῃ χατὰ σχολὴν ηγαΐα! 6 ΡΥ Θβίαΐ, φαᾶπι ἰὰἃ- 

ΘΌΠ86 ΒΌΒΡΙΟΙΟΠΘΙῚ ον 616. 2588. Α. Κύνησίς τε στήσεται, 

χαὶ στάσις αὖ γινηθήσεται᾽ περὶ γὰρ ἀμφότερα θάτερον ὅποτε- 
- ’ 5 ΞΞ 2 ’, - εὐ ΄ 

ρονοῦν γιγνόμενον αὐτοῖν ἀναγκάσει μεταβάλλειν αὖ θάτερον ἐπὶ 
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τοὐναντίον τῆς αὑτοῦ φύσεως, ἅτε μετασχὸν τοῦ ἐναντίου. 

Ποείθ πὸ ἸΙοθιηι χρόαν! Ηρ πον τι5.. ΗΒ] ᾳφαοα θά- 

τερον ὁποτερονοῦν αὐτοῖν 46 ηιοίι οἱ οίωί ἰῃ 6} Προ πὰ 40- 

οἱ. ΒΙρηΙΠεδηίαν τοὐτὸν οἱ θάτερον. 4ΟΟΓαΤΩ. αἰ ην 15 

51 ΔΙ ΒΟΌῈ5 115 5}, ϑἰαία! οἱ τηοίαὶ, ἰηθε, οἰποϊοί αἱ 

βίαϊιϑ. οἱ τηοίιβ. αἰϊοι 5. 6] βάθη} δἰηΐ ἜΘ ΠΘΙ5. ρα Ποἰ- 

Ρ65, ἴΐα αἱ αἰθυν]8. ΘΟυτη ἴῃ ΔΙ ΓΟ 5. ΠαἰαΓἊηϊ ΠΘΟΘΒΒΔΙΟ 

ἰταηβθαΐ, οἱ 8]6 ἀθιια κίνησίς τε στήσεται χαὶ στάσις αὖ 

χινηθήσεται. πος ἃπίθηι {ΠΠπ|η᾿||| Δα] 6οζ, πο 6χ Θοηι- 

Πλ1}1 ΘΧροιθηΐἃ ἀποίμπι οϑί, μετέχετον μὴν ἄμφω ταὐτοῦ 

χαὶ θατέρου. 16 ἃ αἰδρείαίοηο Παρ αίι. Ηδείθη5. ΘηΪΠῚ 

66 ταὐτὸν ηδς θάτερον ἀποθτ5. {Π|5. ΦΘΠΘΡ 115. ΘΟΠΊΠΊ ΠΟ 
6556. ρΌ886 Θυ]ηοῖί. Αἵ ϑηΐμη αυἱα Ἰμηρ 6 1 ᾳαοι 5. ἃ]}- 

(οι πού ϑἰαΐαὶϊ, αἰΐθυ μη τποΐαϊ. ἀἸθαδηλθ ἡ ὉὈΓ 86 

μᾶθο τοϑροπάθαί, ὁ θηΐθηι Τ᾽ θαθίθίμηι ἴδοὶΐ αἰτυτη 116 
46. αὐοαᾳαθ ῬΡΌ586. ργδθα θαι]. [Πα π16. 516. ΘΟ ΠΟΙ μα: μὴ 

τοίνυν λέγωμεν χίνησίν γ᾽ εἶναι ταὐτὸν ἢ θάτερον, μηδ᾽ αὖ στά- 

σιν ----- αἸΪθ 5. ν ΡὈ]5. οβίθη 616 νὰ} Ἰὰ ΠΟῊ Π]ΔΡ15 γΘΙΌΙΩ 

6586 8] (6 αἰγον]β ΒΘραγαἴτη, αδπι 5] 46 ἀπο 8 ΘΟμἼ]αη- 

οἴπη αἀἰοαΐαν. 259. (ἡ. τὸ ταῦτα ἐάσαντα ὡς δυνατά. ---- 

[πη0, ὡς ἀνήνυτα. [Πα ]Ρ Τὴ οϑί ΗἨθ που ΘΟ θη 1, 

αῦο νυϊραίαηι (οἴη ἰθοϊοηθιη, οὐ βο Πςοί δυνατὰ 

ΡΙῸ οὐ χαλεπὰ ροδίίιπη [πογ. 2608. 1). περὶ δὴ σοῦ λε- 

γόμενα, μέντοι θάτερα ὡς ταὐτὰ καὶ μὴ ὄντα ὡς ὄντα παν- 

τάπασιν ὡς ἔοικεν ἡ τοιαύτη σύνθεσις ἔξ τε ῥημάτων γιγνο- 

μένη χαὶ ὀνομάτων ὄντως τε χαὶ ἀληθῶς γίγνεσθαι λόγος 

ψευδής. ΜΙΓΟΙ ἰη ΘΡΡΙοίθθ. οχ ἴρ80 ἰοθο, ἰῇ 40 μέντοι 

Ροβίίαμι οϑί, ἰδοσηδη ΠῸἢ ΔΗ Δ νου 1586. ἃ ΠΘη1- 

ΡΘ6 6Χχ τϑρϑίοηθ δ] βάθη ῬΑ ΠΟΙΡΙΪ οὐἵΐα οβί, αυρὰ ἃ 

50 110 15. ΟΠ ββαπι ἱΠ ] ηΐοι τοϑίαο: Περὶ δή σοὺ λε- 

γόμενα, λεγόμενα, μέντο. θάτερα ὡς ταὐτὰ χ. τ. ἐ. Οαοά δᾳ 



ΧΧΧΎΥΠ͵Ι Ι 

ὡς ἔοιγεν --- γίγνεσθαι. αἰποῖ. π0}} ἰδ πηι ἀρια πὸ ναϊοί 

ΘΟ ἀπο ΟἹ ὰ5. αὶ ἀπ] θην ΘΟ ΠΟΘ. ΠΟΠΠ ΠΟ ΕΔ] 

ἀρ θοπῸ5. ἃπιοίογθ σοη Π6] ἀσοθηΐ. ααΐῃ ὡς ΘΧΡαΪ5- 

561, 51 οδοίθια 516 ἃ ΟἸΔΠ] ΠΏ 6 η60 6 Γὰ [ΌΓ6 ΟΥΘαΊΒΒ6ΠΙ. 

564 ποηάπμη Π]Π] Πα ἀθ παντάπασιν. «οα 5] ἃ4] ὄντως 

τε χαὶ ἀληθῶς Τοίδγθη πὶ δὶ ΠΟῸῚ 8118} βάθη ἰθηθ 

ν]ἀϑίαγ : ὨΘαῸ6 ΟΠΊΠΪΠῸ ρΡΟΒ ΠΟ 1Π| λεγόμενα ---- ἡ τοιαύ- 

τὴ σύνθεσις Β]αἰοηϊοδηι ΘΙ ΘοἢΠΠγ1ὴ γΘ θ . 

[π ῬΟΪΠΙΟΙ ἰυθὺ αὐ] οβί ρ. 266. ᾿πο Θ101}16 οί ααδηι 11- 

ἀἸου]ο5 ἴῃ ΘΙΤΌΓΘΒ ΠΟΙ ἀθυ]ηΐ ΡΠ] "65 ἈΠΌΘΪ ΒΡ ΟΙΒΒΙΠῚ] ΥἹΓΊ, 

ἄππι ἴῃ 10 ἀγελαίῳ γένει. πο δυμ ΠοβίΓΟ ΘΧ ΓΘ ΠῚ [6 - 

Ποία πη Θϑί, ἃΠΠπ|5 ἈΠΒΘΙΘΠῚ. ἃΠ1Π|5. 5 Πᾶ1η, Δ|15 ΠΘΒΟΙΟ απ06 

Δ ΠΠ11 ἀπ] φαδογοῦοί. Οὐ ἡ ΝΟΌΠΠ6 5815. αἰβθιΐθ 56 11- 

Ρία ϑαηΐ 1Π8 ὕ εἴπερ δυοῖν γ᾽ ἐστὶ ποδοῖν δὶς πεφυχυῖα " (ᾳυθα, 

ΟΡΙΠΟΙ. ἴῃ ΔΠΒΘΙ ΘΒ. ΠῸῚ ὁ 611) ---- τῷ τῶν ὄντων γενναιο- 

τάτῳ γαὶ ἅμα εὐχερεστάτῳ᾽ (γενναῖος 46 Ο,ΓΆΠΕΙ ΦΟΙΡΡΟΙῈ 

αἰεὶ ἀοεθηΐ ὀχθιηρὶα ἃρὰὰ Αβσιη. ἔΓθαυθη 8) οὐχ εἰ- 

χὸς ὕστατα ἀφικνεῖσθαι τὰ βραδύτατα: (Ὠο(εοΙη6 (6 51Π}}15 

ἀϊοίαπι οϑί ἢ) ὁ βασιλεὺς συνδιαθέων τῷ πρὸς τὸν εὐχερῆ βίον 

ἄριστα γεγυμνασμένῳ᾽ αὐοαὰ 46 40 410 αἰεὶ ροίθιαΐ 

ααὰπι (6 βιιθα]οο ὕ ἃ (415 1ἅπη ΠΪ5 Ἰ0Ο15 ΘΟΠρ ἃ 15. διε- 
ἐπρ φονι5. ἸΠἸ Δ] δἰϊατη πὶ ἀ 0 ῥ [η 269. Α. ἃ- 

Β0166 Ἰορ αν 46 5016, τότε δὲ δὴ μαρτυρήσας τῷ ᾿Ατρεῖ 
μετέβαλεν αὐτὸ ἐπὶ τὸ νῦν σχῆμα. Βοροποπάμιμη διαμαρτύ- 

ρησας οἱ αὐτόν. Νᾷμη 5] 50] ἐμαρτύρησε τῷ ᾿Ατρεῖ, ΡᾶΓ8 61}}- 

Ρᾶδ ἴῃ θαι Πα Ὰ πὶ ΘᾺ 6615 Θοηβαίαηι οδα. ΑἹ ποθὴ ἢος 

[δοϊΐ, 561 506 15 αἀδίθβίαίαβ θδί, ααθα ανᾶθεθ διαμαρτυρεῖν 

ἀἸοίίαγ. 210. Β. Λογισάμενοι δὴ ξυννοήσωμεν τὸ παθος ἐκ 

τῶν νῦν λεχθέντων. ὃ πάντων ἔφαμεν εἶναι τῶν θαυμαστῶν αἵ- 

τιον. Ἔστι γὰρ οὖν δὴ τοῦτ αὐτός. Ν. Σ.: Τὸ ποῖον: Ξ'ι: 

Τὸ τὴν τοῦ παντὸς φορᾶν τότε μὲν ἐφ᾿ ἃ νῦν χυχλεῖταν φέρε- 

σθαι. τότε δ᾽ ἐπὶ τἀναντία. Ν.Σ.: Πῶς δή: Τιηδ τ] Γ 0118, 



ΧΧΧΙΧ 

«ΌΟΙ ΠῚ 1}. ἃ 15. Τὰ 11}15 ποι οὐ ]ἃ οΟηβουν αία ὁδί, 5015 

Οαβ8. πλε[απ5., Ηοιημι 510 ϑαΐανηο να οἱ οα]π8, 

ΗΠ 65 6 (θυ τὰ οΘη]. οχ θαάθηι ὁδιιϑὰ ΡΙῸΠΧΙβθθ. α]- 

ὀαπίυν ; Θὰ νΟΙῸ Θβί 6861} 1 ΟΠ ΓΤ] ραΙ θη. τα ΐα 

ΘΟ ΘΒ... Ηδθο μὰ ἃ60. [{ποι46 Θχριοαία ϑαμῃί, αἱ 

ΠΝ ΓΘΥἶβ οαϊ δΟΟΙαθ5. οαιηηαι ἢαθιθαίΐ, οἱ ροὴ 1Πὰ πῶς δὴ 

ἐοβροηάθαί. Νϑαιο νοιῸ Ηοβροβ ἀπ ἰληΐθιη εἰοθοθι α1- 

σῃΐαν, 566. Οἰζου 5 ῬΟΓΟΙ,. ἀίαθ. Θὰ απὰ6 ἰα!θπι πιαΐδ- 

{ἰοηθῖ ΘΟ δ ηΐ} ἃ {0118 ΒΌΡΙὰ ΠΙΘΠΠΟΓ 8. ΤΠ] ΓΆΘΠΠ18 

ΘΙ Πρ ΘΓ οοηδίαγ: ἢθο οϑί θηΐτη λογισάμινος ξυννοεῖν τὸ πά- 

θος ἐκ τῶν λεχθέντων. [ἰϊης ρράϊοΙῈ οἴθα0 πῶς δὴ, απο 

66 Ομ ΡΙΔΘοΘ θη ι5. πος απ ΒΘ ΘΗ 015 οΟΠδοΓοί, 

᾿πΘἀοβιιη 6586. 566 486 ΒΘ4ΌΠΉΐαΙ ΡΙΌΡΙ 5. ̓ΠΒΡοἰὰ- 

ἴη}85. Ταύτην τὴν μεταβολὴν ἡγεῖσθαι δεῖ τῶν περὶ τὸν οὐ- 

ρανὸν γιγνομένων τροπῶν πασῶν εἶναι μεγίστην χαὶ τελεωτά- 

τὴν τροπήν. ()υδ πη ἸΠΘΟΠΑΙΐ6 αἸοίαμη 511, ταύτην τὴν μετα- 

βολὴν εἶναι. τροπήν. ΘΙ ΠΟῸῚ νἱ οί. Αἰᾳαὶ ποη πιοῦο ἰη- 

ΘΟΠαΙἸα ΠῚ ν Γι} Οἰϊαμη []βὰπι 5θη θη ἃ 6586 ΘΟηΐθη(ο. 

Εἰθηΐην μεταβολὴ ἃ(1 τὴν τοῦ παντὸς φορὰν βρθοείαί, τροπὴ 

864 Θχί θη 8611 ΘΔο]θβίθιηῃ. οἰ οσ απὴ ἰϑηΐαμη ΓΘ δυ[ΠΓ. 

ΝΟ Πᾶης ἰρ]ζι Θδη θη) 6556. αἴαιιθ {Π1 (Ἰ 66. Οροῦ- 

ἰοαΐ, 5866. {ΠΠππ8 ὁαιιβαμ) αἰαᾳθ. ῬΗ ΠΕΡ. μὰ 46- 

Ἰοία ϑοοια 5 Ῥούβοηὰ ΠΟΒΡΙΠ 5. οὐ ΠΟ θιὴ ἤππης 8([ πιο 1} 

ἰΒΠηρῸ; Πρὸς δὴ ταύτην τὴν μεταβολὴν ἡγεῖσθαι δεῖ τῶν 

περὶ τὸν οὐρανὸν τροπῶν πασῶν εἶναι μεγίστην χαὶ τελεω- 

τάτην τροπήν. ΒΡΆΆΠ]10 ἰηἴἃ ἰοοϊηνα5: μετάβαλλον δὲ πάλιν 

ἐπὶ τοὐναντίον οἷον νεώτερον καὶ ἁπαλώτερον ἐφύετο. ΕἸ ιΒίΓἃ 

86. ἰοτα δαί ααἱ 6ΘΧ οἷον ΔΙΑ ΙΘ. 56 ηϑ1η) 6] ΘΘ 6. ν ]Π. 

[μ6ρ6 ἐπὶ τοὐναντίον ἰόν. Μοχ 8α]1εἰ{: τῶν δ᾽ ἡβώντων τὰ σώ- 

ματα λεαινόμενα, χαὶ σμικρότερα, καθ᾿ ἡμέραν χαὶ νύκτα ἑχά- 

στὴν γιγνόμενα, πάλιν εἰς τὴν τοῦ νεογενοῦς παιδὸς φύσιν ἀπύξει, 

κατά τε τὴν ψυχὴν χαὶ [κατὰ] τὸ σῶμα ἀφομοιούμενα. ()αΪ 



81 ἀφομοιοῦσθαι (παιδὸς φύσε!) σι] πὴ ΘΟ ΠΟΙ, 

(40 ΘρῸ, Ηἰδὶ ροβίίο αὐτῇ, Π6.Ὶ Ῥοβ86. Π6ΡῸ) Βαμα ἴοι! 
ΘΧΡΙΠΟΔΡΙ οὐ νϑῃθιηθηίοια ἰοοποηθ, εἰς φύσιν ἀπιέναι. 

ΡΙΓδΘΡοβίία, ἰαηρ ἴον βϑηΐθηζ μη) οἰ αί. Πδριπῃ 566 

ἀηἶθθ. ἃρίιπη νοσαθυ!] πη τοϑίαο,, ἀπομειούμενα. 

211. Β. ἑπόμενον γάρ ἐστι τῷ τοὺς πρεσβύτας ἐπὶ τὴν τοῦ 

παιδὸς ἰέναι φύσιν, ἐχ τῶν τετελευτηκότων αὖ, χειμένων δ᾽ 

ἐν τῇ γῇ πάλιν ἐκεῖ ξυνισταμένους οἱ 516 ἀοἰπΠοο 08. 51Π6 

νοθο. Νριηρθ νϑθιμη ὰμπ ΡΓαΘίθι 5 ΠΟ 6 ἃρηονὶ- 

Πλ15.. ἥκειν ἴῃ ἐχεῖ ἐγ} ] οι ἀοἰογπιαίαιη. [Π]4. [)}. Ἰοόαιη 

ΙΔοΠοϑιη] οἱ ἤνὰ]6 Πα ΠΟ αἰ {τὰ αἰΠηρ πὶ ααδηι αἱ 

ΠΠΟΠΘΔ 1 ΡΙῸ θεῶν ἀρχόντων, θεῶν λαχόντων ἃ 564 6 ηΐ6 8ἃ0- 

ὀαϑϑίνο ροβίαυϊατι. 2712. Ε.. πάντες οὖν οἱ κατὰ τοὺς τό- 

ποὺς συνάρχοντες τῷ μεγίστῳ δαίμονι θεοί ---- ἸηϑἀἸατ. δὲ 

6085 Π)ΔΟΠΊΟΠΪ 506105 ΓΟΡῺΪ ἀροθάθιθ ΕΘ[ΘΙΠῚ ΠΥ ΔΡΟΒ 

58 {|5. πϑι(αία Β] αἴ ἢΪ ν ΡθοΥαη} ΘΟ] ίο, ααᾶπη αῦχῃ ἢ 

ΘΔ} Ο ὁ πβᾶπη Δα ΠΙΡοΓοΐ, ἢ6 γνόντες οἱ αι86 Βα ΠΕ 

ὨΪΠΪΒ. ἃΓ ΕΘ οι} ῬΙΓΔΘΡ Θ5515 ΘΟ ΠΟ Ουθηΐ, ΒΟ ΘΓΡΘ μηδ } 1} 

τῷ μεγίστῳ δαίμονες θεῷ. Μοχ ΙΘρΊπια5, ὁ δὲ μεταστρεφό- 

μένος χαὶ συμβάλλων, ἀρχῆς τε χαὶ τελευτῆς ἐναντίαν ὁρμὴν 

δρυηθείς χ. τ. ἑ. Ηδδε ἰηἰοιρΓοἰθηΐαν (αἱ 856 ἸΠ{6}ΠΠ]| 6 ογο- 

ἄἀππ:. ΜΙΠῚ ροιβαάβιηι οβδί Πα] ἀπ ΠΟ ΠῚ 58 η81 56}- 

ἰθηΐαηλ Ὠΐηθ ΟΧΙ [ΓΔ ΠῚ ΠΪΒΙ ρΠΠ]ΟΙρῖο συμβάλλων ΟαΒῈ5 

ααθηὴ Τοραΐ {Ἰυαΐα]", αἱ βοίαηλι8. 4] 51} 14 ααοα πηπη- 

ἀτι5 ἴῃ 1Π|ὰ ΘΟ Θ βίη 6 ἐοη  ππαἱ. 5 πηι! 16. [65 5 Π}0}}- 

Οἰββί γα, ἐναντία, ὁρμὴ, ρΓΟΘΙΘΊΟ515 {15 ΔἸ 15. ΠΡ 6γ6- 

ἴα. ΜΟΙ ΠΟ Ρ ΓΟ Ϊϊβ Ῥασίθβ ΠῊ]Π] ἀροΓΘ ν] 60} ἤᾶθ6 Τὰ 

Ἰ6οῚ 1660: ---- Ὃ δὲ μεταστρέφομενος, χαὶ ξυμβάλλων ἀρ- 

χάς τε χαὶ τελευτὰς, ἐναντίαν ὁρμὴν ὁρμηθείς. --- ΠΟΘ Πὴ 

ΟἸΠΪ ΠῚ} ἴδιο ΕΠ ΠΟ] Π] λαμ 181} ΡΥ Οἰθ θα η ααΐα, αἱ νο- 

ΓΤ [αίθαν, ἰοηραΘ αἰβραία! 0 }}}5. τη] βδἤδιη τοίου μη] ἃ- 

θα. 81 σΟΙΓΘΟΙΟἢ5 Π1686 Τα 0 Το ἀθηᾷἃ θϑβοί. Ψϑεατη 



ΧΤῚ 

(ἀπῖθη αα ομδίαι φαοιηίηι5 Πἰς Δα ΓΘ. αὐὰθ Ἀ]Ϊὰ5 

[υβῖπ5 Ἔχβοα θα ἢ 5. ἸοθιΒ 116 ραυ!!} αι βαρία, 212. 1. 

χαὶ δὴ καὶ τὸ γήινον πᾶν ἀνήλωτο γένος, πάσας ἑἕχάστης ψυ- 

χῆς τὰς γενέσεις ἀποδεδωχυίας, ὅσα ἦν ἐχάστῃ προσταχθέντος 

αὐτὰ εἰς γῆν σπέρματα πεσούσης, χ. τ. ἑ. 961 νἱἀθΓαηί 

ΘΟ ονο5. Β.} θαι τὸς δα αὐτὰ ρο Ἷηθ ΡῈ. αἱ πηἃ τοσαῦτα 

οἰΠοίαηΐ, 566 μηϊηπ5 ᾿Π 6} 6χϑιιηΐ ἢ η6 ἰρϑιμ 50 1108 6 6᾽- 

ΓΌΓΘΙὴ ἴῃ οδιδὰ [586 ΟἿ ῬΙΟΡ Δ ΠῚ 6] 5. ῬΑΓΠΟΙΡΙΪ (οι ]- 

ΠδΠ ΟΠ ΘΙ προ οθγοί, πθο αυδηΐιηι βοίδηι ααϊδατδπι 86 - 

μὰς νἱάϊ ἴῃ ΠΠ1Ὸ γῆν γηῖν ἢ. 6. γήννα Ἰαίοτο. Ριδοίθιθα 
νοι αποα ἀρίθ ἀ6 ΔῃΪ πα 15 ἰὴ ΒΘηλ ηὰ ᾿ῃ [515 ΑἸ οἰ 

ΠΟῊ οϑί πίπτειν 566 εἰςδύεσθαι. [ἅ1Π| νΘΙῸ ὃ οἱ ο ΘΠ ΌΠ6] 

οἱ Ῥϑὺ 86 ἴδει [6 Ἰη 6} Πρ ταν οἱ ῥ᾽ στ β ΘΧΘΙΏΡ}15. οβίθηα! 

Ῥοίοϑί. ϑυῖθο ἰρίίαν, ἐχάστης τῆς ψυχῆς .... ὅσα ἦν ἐχά- 

στῃ τὰ προσταχθέντα τοσαῦτα εἰς γήινα σπέρματα, εἰςδύσῃς. 

2160. Β. Ρεπηαπι ΡΙῸ ἤ τινι τῶν βασιλέων, ἰδσοηά πη), ἢ τῇ 

- 86. τέχνῃ. Οὐηΐαδα 5} ἃ 5010 ΤῊΙ οἱ ΤΙΝΙ. [)οἰη 6 

ἴῃ νυ 5. ἐπιμέλεια δὲ χ. τ. ἕ. Ῥά6η6 ᾿ποχίμ] 0118. ΟΥΤΟΙ ἃ} 

οχίρα Δα πὶ ἐδιβὰ ΟΥα5. οϑί. «τὴ ἃηίθ δίοθδσὶ 

(θη ρΟΤὰ μᾶλλον ἃ ΠΘΒΕΙΟ 410 56110ἃ ΟἸἸΒΒιπ οἱ ροβίθα ἴῃ 

Δ ΟἿ Π6 βαρ θίπηι οϑί; ἀοἰπα δ ἴῃ 1ΠΠι5 Οὐ ]εἰ5. ἃρορτὰ- 

ΠΟ ᾳαοάδηι το αΐαπηι αὐἰάθηι οϑί, 564 αὖ ἢ ΠΒ. 586 06 

ΔΘ ΟΙἸ, ΠΟ ἴῃ θᾶ 56 661. ἔοο ἤπης αἀδηλαπη ἴβοίο 

Πᾶθο Ῥϑιβρίουα οἱ οἰθραῃβ ουδαϊΐ βθηΐθηίξα: ᾿Επιμέλεια, δέ 

γ᾽ ἀνθρωπίνης συμπάσης χοινωνίας οὐδεμί᾽ οἷν ἐθελήσειεν ἑτέρα 

προτέρα, τῆς βασιλικῆς φάναι, καὶ μᾶλλον χατὰ πάντων ἀνθρώ- 

πὼν ἀρχῆς εἶναι". τέχνη. Ηοο αἰοἰζ: Νηρ αμην αἰλάλη ἰνιμγγμγ γ᾽} 

γΌγ μη (αἰ νη 5} αἰ 0 "ΘΟ ν (Ἰ 5.1) Δ} 6550. }γῸ [ΠΟΥ], 86. γραία ἡα 

ϑοϊθηίϊα ἀμ! ἰϊφηϊίαίο ΡΟ ΘΗ 6550, ἀπ ἰαΐμιι5 Τηΐ6 1" ΠΟ ηο 5. «ἰο-- 

ΠΣ 

 ΌΟΙΒ ῬΙΠ1Ο ΟἸἾββαθ οἱ ἀθ η616 1ῃ ΠΟῸῚ δππατὴ ἰούμπη Γ6- 

ἰαΐαο 6] αβηλο αὶ Θχθ θὰ θα πι, 486 τ] Πἰ οχίμα ΟΠΊΠΘΠῚ 



ΧΙ 

αἰ αΠοηθην ρουβιία. νἱοηΐίι. ΡΠΏ]6. 26. Β. ὕβριν γάρ 

που χαὶ ξύμπασαν πάντων πονηρίαν αὕτη χατ'δοῦσα ἡ θεός..... 

. πέρας οὐδὲν οὐθ᾽ ἡδονῶν οὔτε πλησμονῶν ἐνὸν ἐν αὐτοῖς, 

νόμον χαὶ τάξιν πέρας ἔχοντ᾽ ἔθετο. Ηἰς ἔχοντα φασπῃ ροϑβί 

ΡΠ Πλ1η πέρας ΘχοἸββοί. ροϑί αἰτουη ἐθϑε πἰιπ οβί. 

Ρῃδραν. 259. (. ἐξ ὧν τὸ τεττίγων γένος μετ᾽ ἐχεῖνο φύεται, 

γέρας τοῦτο παρὰ Μουσῶν λαβόν. μψ᾽ηδὲν τροφῆς δεῖσθαι γενό- 

μενον, ἀλλ᾽ ἄσιτόν τε καὶ ἄποτον εὐθὺς ᾷδειν ἕως ἂν τελευ- 

τήσῃ. ΑἸΙΦαδΗΐΟ ἸΔΙΟοΥ ἔπθναΐ ΜΙ αβαγαηι ἴῃ οἰοα 5 πγὰ- 

ΗΠ ΠΟΘ, αἰ ΠῸἢ τη 60 ἴῃ ἰΠ] 0 ν] 86 5661 ῬΡ61 ΟΠ]Π6 ἰθη- 

ΡῈ ΟἸΡῚ οἱ ροίιβ ᾿π Πρ θη τα 5  υἱϊ οββθηί. [,. ἀλλ ἄσυτόν 

τῷ χαὶ ἄποτον ὃν εὐθὺς γενόμενον ἄδειν. δά θη) π8}} δα 88 

αίαιο ἰάθη ΓΘ πὴ Ρᾶ110 ἰηΐγα ΓΘρθυϊθίι, 0] ἰΙθρθη- 

ἄσμη: ἄρ᾽ οὖν οὐ χρεῖττον γελοῖόν τε χαὶ φίλον ἢ δεινόν τε 

χαὶ ἐχθρὸν εἶναι: Ἐχ Θοάσιηῃ ἰὈπίθ ριΟΠεχὶξ ΘΙΤῸΓ 4] 56η- 

[δ η τ ἴῃ ΡΠΠ ΘΟ. 41 ὁχ δαϊηοά τη ΒΡ Π1Οἱ τη] 6. ο0η- 

[ϑᾶπ| ΓΘ]. τοῦτο δὲ τὸ δόγμα ἑξὼς ἂν κέηται παρ ἡμῖν, 

ἀδύνατον ἀνελεγχτὸν δήπου γίγνεσθαι. Πρω.: Καλῶς. ΕἸ ΠΔΙΠΠ5] 

ὁδοίθιἃ 58 η8 ϑϑβϑϑηΐ τη] πΐπη6. ἢ ΘΟη νη Γοί Ῥεοίαγ ῃὶ τὸ- 

ΒΡΟΠΒΊΠη, ΟΠ] ἴῃ ΡΓΔΘΡΊΘΒ515. ΠΪΠ}] 511 απ0α ν 6] ΡΓΟ ΔΙ 

ν6] ΠΡΙΌΟΒΔΙ ροβϑὶί. δοογαίθθ ΘηΪη Π66 βιιδάογο 4υ]ά- 

4αδηη ἢ6 6 ςΟΠΟΙ πο 6. ἐοηδίιη. νϑιππ. Θὰ (ΕἸ. ααϊθὰβ 

4] ἀββθη ἐπ ΠΪ]Π1] ἃ ΡΠ] 5. ΓΟΘΡΟΠ ΓΘ ροββίί, απᾶϊη ἀδύ- 

νᾶτον μέντοι, ν6}] ᾿Ορθῶς, ν6] 51 4πἃ ϑηΐ 51Π}}}1ἃΔ. Θαυϊὰ 

τ]ὰ ἡ τοίγαοίο δα η δορά θηΐα πὸ νοοᾶθ 0 ἰορ θη τη: 

τοῦτο δὲ τὸ δόγμα ἑὼς ἂν χέηται παρ᾽ ἡμῖν ἀνελεγκτὸν, ἀδύ- 

νᾶτον δήπου γίγνεσθαι χαλῶς. προσιστώμεθα δή χ. τ. ἑ. Ι΄Θ1η 

ἴῃ. (ηνίνιο 191. (ἡ. οὐ ηαϊ. αὶ ΟἸαΡ ΚΙ η5. Ὠδθοί, κχοί- 

τὴν ὕπνον τενιχηδὴ ---- (ΟἸΒΙ ΙΔ Π 5. χοΐίτην ὕπνον τε χυδυμῆ. 

(ΟἸΒΙΠΠΪΔηΙ ἰΘ ΠΟ ΘΠ 516 Θχρ!θο. δα μοι αἶββθ ΟΥΘ 60 ἴῃ 

νοίαβίο ἈΠᾺ τ ΘΧΘΗΊΡ ΑΙ θη η 400 Πα αΡδίαν. ΠΠ 68 

5611 ν ΟΘ 1 {Γὰ ΠΘΡΟΠΘΠ Δ} ο556., πο (απ 50 .10ἃ 8η1- 

νὰν. ζω. ΜΩ ὡμννι μα. ἃ ... μὰ κν μὰ ὦ ὡἱἑ ἐς) δ ὁ νυ αν“. 
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τπδἀ νουίογοί, δὰ ΒΥ! αθαην ΝῚ ρου ηθΓῸ Γαΐ5, Ρ᾽Ὸ τεν! 

χηδη ἀρα]ΐ τε χηδηνι: Πος ἀΐδπι αὖ ΠῚ ἰὴ ΠΠ| 6015 Βθηβιι οἃ- 

ἐθη 5 [Δ] ΠΠπη6 ἴῃ χυδυμη Δ ὈΪγο ροίτ. ΠΙΠΘΟΥΠΙ νηκηδὴ 

πιθΙἃ δϑί βϑυϊουϊβ ἰἀθοααθ ρᾶι}10 ἀοοί!ου δ. ΒΘ] 6 Πατῖο- 

Ιαῖο. Πιδραπάμσμη ὕπνον τ᾽ ἐνὶ (κοίτῃ ἀ)κηδῆ. 

Ιὴ 1,6ρ»», 1. 648. 0). [ηϑταθο 118 ἰαπδίαν ἣ τοῦ παί- 

ἕοντος τὴν ψυχὴν εἰς ἔρωτα ὅτι μάλιστα ἄξει τούτου, ὃ δεήσει 

γενόμενον ἄνδρ᾽ αὐτὸν τέλειον εἶναι τῆς τοῦ πράγματος ἀρετῆς. 

Ῥυβίγοιμα, 4ι86 αν θαία 51, δῖ6 ἴῃ ΟΥ̓ ηΘηι [8 6116 τοδί! - 

[αἱ ροβϑιιηΐ: τῆς τούτου τοῦ πράγματος ἀρετῆς, ὃ δεήσει γε- 

νόμενον ἄνδρ᾽ αὐτὸν τέλειον εἶναι. ᾿Γέλειον Θο΄δηη 56 η88 ἢΪϊς 

Ροβαϊί, 4ὸ Δ" ἄχρον. 
Ιη 2160. ἢ. τυϑα ὃ ἃ βοαυίουθαβ (α]οῖθιι5. οἱ ἃ} 

Βα ον θ5. Ῥ]θείβαιθ ᾿πβουίη οϑί; ἢΔΠ)] Ψ6] 56 ΒΔ 5 

βϑηίθηΐία ἰδοιηᾶηι ποπάαηι ἱπηρ]οίαιῃ ρΓΟαΪ.. «Ἀπηαϊα 

Βᾶθς ἤὰης δα τ᾿ηοάτπη ἰθρῸ: Πρῶτον μὲν (ἔδει, καθάπερ 

νυνδὴ) ἐλέγομεν, (86. ἴῃ 275. Ε..) τοὔνομα. μετασχευωρήσα- 

σθαι κ. τ. ἐ- 211. Β. Μα]6 νυ!ρὸ ΙΘρὶταν τῶν ἔργων. [.. τῷ 

ἔργῳ. Θυοά τποὺχ βϑααϊίαν θαυμαστὸν ὄγκον ἀράμενοι τοῦ 

αύθου Ἰοοιπι ΠΉ]Πϊ ἴῃ πιθηΐθηι τονοοδί αα] οϑί ἴῃ [ϑϑιμη 

1. ρ42. Α. παμμιηχκῆ λόγον ἀναχαθαιρόμενος, ἴῃ 4ἃ νΟ68 

ΘΧΡΙ Ιλ πἃ Ρ] ΓΕΒ. ΟρΟΓΔ ΠῚ ΡΟ ΘῈ. νίαθο. Ο]ὰ 581] ἀνε- 

χας αἰρόμενος ΘΟΠ]ΟἰδπιιΒ ἢ 2718. (. 1. συναχθὲν παρ᾽ ἕχα- 

τέρου πρὸς συνάμφω. 282. (ἡ, μετῇμεν ΠΟῚ μετίωμεν 5611- 

θθπμάσπι. Ουἱα [εἰδὴ 510 18 πὶ ἀοουϊ; ΠΟΘ αὐ] Δ] 

[δοίη 511 ΘΟπιπθιοταΐί. 284. Α. ἅπασαι γὰρ αἱ τοιαῦτα! 

ποὺ τὸ τοῦ μετρίου πλέον χαὶ ἔλαττον. οὐχ ὡς οὐκ ὃν ἀλλ᾽ ὡς 

ὃν, χαλεπῶς περὶ τὰς πράξεις παραφυλάττουσιν. δῖα ἰαροη- 

ἄσμη. ποη αὖ ἴῃ ΠΠ0118 ἀλλ ὡς ὃν χαλεπόν. ΠΟαραφυλάττειν 

οϑί οὐδογυαρο: 5.06 16 οογγφομϊ οὀαθα ἢ, αὐ ἴῃ Πορρ;, Ι. 

052. Α. 5ῖνθ υἡωμάϊ, θα βο] απ ἴῃ δὰ ἐδ 6] αδ6 50 

ΠηΔ]Οτὰ ν 6] πΪΠΟΓἃ ἴῃ ἃΡ6 αὐ ρίαμη ν]ἀθηΐα!, δΊη χαλε- 
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πὸν ΓΘ ΠΘαΐα", «ΟἾΔ ΠῚ ρΟΙ 56. ροβίζιιην ἢ Π}} ργαθίοθν χα- 

λεπὸν χτᾶσθα! 5]Ο᾽ ἢ ΠΠ6α!, ΠΟἢ τη πη 6556 ΟΠ ΠΟ ]Θπὶ ἀ166- 

Γοΐ, 5664] ᾳφιοασπηφιθ πιο απὶ ἃ ΠῸῚ αἰ ηργοί δαί 58- 

ΡοΡΓοί. 5664. ἢᾶθς ὨΪΠ115 ἃἰἴὰ ογαΐ ἀοοίτπα ααδηι αἱ Ρ]ὰ- 

(01 Ἰῃποίθβοθιθ ροίπθεϊ; ποβίν! {ΠΠπ 4 Θά θο]] Ἰη νηΐ} 

οδί, δη Πα υᾶπι Πᾶν (ΘΙ ΘΙ ἢ πὶ ἰΔ Πα 8} Τ6ΠῚ {81 

οἱ [δ  !6ὴν ΒρΘ θη 5, δὲ ἤθϑοῖο απὰ Αϑϑίῃοι θα αἰΐϊανο Ηγ- 

ΡΘΙθουθὰ Νιιβὰ Δα] νὰηΐθ Ομ 5. ΠΠΠ65. οἱ οἱηηΐ νϑίθι πη 

"Δ ΘἸΒ ΓΟΓ ΠῚ ΡΙΓαΘοορία ἰγαηβοθη θηϊ5. 284. 1). [ἢ Ιο60 

Ράθη6. ἐΟΠΟΙαμηαίο Π6. (6. 5ΙηΡ.}15 αἰβραΐίδηβ ἸΟΠΡῚΙΒ. Β11ὴ, 

ἰοΐαπι 5θη θη Θὰ [ΌΓηϊὰ ΡΓΟΐδίαπι, απὰ 6 ΜΠ] ΡΓΟΧΙΠΊΘ 

8] νϑηΐαίθηι ἀοοθαθιθ ν]ἀθίαν: Ὥς, πολὺ μὲν μαχροτέρου 

λόγου ποτε δεήσει τοῦ νῦν λεχθέντος πρὸς τὴν ἐπὶ αὐτὸ τἀχριβὲς 

Ὀκαρρῃ Ὅτι δὲ πρὸς τὰ νῦν χαλῶς χαὶ ἱκανῶς δεύκνυ- 

ται, δοχεῖ μοι βοηθεῖν μεγαλοπρεπῶς ἡμῖν οὗτος ὃ λόγος 

γητέον ὁμοίως εἶναι μεῖζόν τι ἅμα χαὶ ἔλαττον. χαὶ φ΄᾿ '. 7) Ὁ [ἢ οα 

μετρεῖσθαι μὴ πρὸς ἄλληλα μόνον ἀλλὰ χαὶ πρὸς τὴν τοῦ με- 
, 

τρίου γένεσιν. Τούτου τε γὰρ ὄντος ἐκεῖνο: ἔσται, χακχείνων ὄν- 

τῶν ἔσται χαὶ τοῦτο΄ μὴ δ᾽ ὄντος ποτέρου τούτων οὐδὲ θάτερον 

αὐτῶν ἔσται. ποτέ. Ρυϊπηιπη ἰασιηδθ ᾿πΠα]οίαμη. οϑὲ απο 

λόγου 5 11 πθααϊ; απ04 5] πος ἰηΐαμη ἰΠ5θ 5 56η- 

(θη ἃ πιᾶηδί ἰηθρία : φαοπῃιοίο Θηΐηι ἰάθη 5θη0 οἱ δά 

ῬΓαΘβθηΐθηη εἰβραί οπθηὴ ϑαΠ ΘΓ ροίοβί, οἱ δὰ δεσα- 

Τα Πογθὴ. 86 ἢ] 611 ἢ ἤθη 56 }Π|ςοὲ ριοθαηάδιη 86 ΠΡ 15 

4115. Τα ΠΟ ΠΙθ115. Δοσα  Ππ|5. ΟἸἸπι ἱγασίανθ ροίοθυϊ, 566 οχ 

ἢος ἰρ8ὸ, 40 ππης απ, ἀρ ηθηΐο Π1Π}} ηοΥ] οἰδεία- 

[115 ϑϑί. )οϊη 6 βοηθεῖν ὅτι Ἰ4ΘΙη δϑί ᾳαοα βοηθῶν φάναι 

ὅτι. δ ἀυΐθιη Ρ]Ὸ ὅτ' ριοροβίίαθ βαηΐ τη! η65. οἱ 

ΡΟΙ 856 [0 }Π|65 5πηΐ. οἱ ἤθη δείχνυται 566 δέδεικται ΓΘαα]- 

Ιοθηΐ. (ποι περὶ ἰη ἐπὶ ἡγαΐαν!. 460. ἴδε ᾳυοα οχ ἨΪβ 

ΡΓΔΘΡΟΒΙ ΠΟΙ θτ5. απδθ ΟῚ  ΠΠπη6. ἐοη πα ΐπ, Θὰ 468]- 

(ἰϑ αἰ αΐαν 4π86 ἰάθη αποα [αἴ 1η6 πδῴμο αὐ ΒΟΠαΡθί, 40 
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5Θη50 ἐπ᾽ ἄχρον οἱ 5[γ}}}1ἃ βαθρὶ5. αἰχὶΐ Ρ]αΐο. Καὶ δηΐθ 
μεῖζον. 4ιαοα πτ|8. ΠᾺ]]Π15 ἃπιοίου α 5. οὐ θχ οχῃ οί, ΤΣ 

την], 564. φαηάθπιὶ νοθθηὴ ἃηΐθ μετρεῖσθαι Βι ρρίαν]. Ρι6- 

ἰθγθα 60 ἀϑᾷπθ Δ ἀΔοῖδ 6 ρ᾽ ΘΟ ΘΘΒῈ5. 511 υἱἱ τὰς τέχνας 

πάσας ΘΧΡΌΪΟΙΠ.. 566 ἀοἰδηβῖο ἴῃ Ῥγοιηρία οβί; ΠΔΠὴ τοῦτο 

οἵ ἐχεῖνα ἕδιηι πιδη]θϑίο, {Ππ4 δα τὸ μέτριον, ἢος ἃ] μεῖζόν 

τι ἅμα χαὶ ἔλαττον τοΐογΘη6ἃ Βιηΐ, αὐ Πα 66 5018 Ἰηΐ6 1 56 ὁ0Ρ- 

ῬοΟηΐ ἃρραγθδί, ἤθᾷᾷθ θυ τὴ απ Ϊ5] ν]ΟΪα 15. αἰὰ- 
ἰϑοῖοδο ἰΘο 5 ἤπιος Ἰηΐλυ] Ῥο886. πδηα 8} [161 86η- 

δαί αὶ ὄντων ἴῃ οὐσῶν ἀδρίαναν!. ράγαηι 1116 50 ΠΟ 5 

αυ06 ἢὰς Τα(Οη6, 41 ἀτιὰ5 ΠΟΙΟΠ65 510] ἰη ν] θη ἤθοθ8- 

98 Γ]Ὰ5. 6556 ἀἸοΘ πὶ δϑβοί, αἰζογαιη Πᾶγιπ ἴῃ τη θα ὰ ΘΟιη- 

Ῥαϊαίοηθ 5.0 110 νη 5 {Γὰ ἀογοί, σα] 5 ἰὴ ἸΟΘΌΠη 4118 Ρ]Ὸ}- 

585 αν οὐβὰ ἰῃ ν ΟΪαΓοί. ΝΘ 6 5816 ΡΟΙ ΠΟΙ ΘΙῚ ΘὙΔΙΠ Πα 1686 

ααδηι αἰα]Θοίϊςαθ ΠΟΘ ΠῚ ἢΪς ἸΙοΟι5. Θχρουΐ5. οϑί, αα] 
ἔσται. ἰὴ ἐστι ὈΪΒ ΘΟΙΓΕΡΙΐ, ΡᾶΓμ 1116 5101 ὁοηβίδηβ. ααοα 

(αν ἔσται Ἰηΐδοίιπη ΓΟ] αἱ. 288. Β. μὴ δυνατὸν εἷ- 
να. δυσωπούμενον παύεσθαι. [πη0, δυνατὸν εἶναι μὴ --- 

864. ΤΠ6]18 οϑί δυνατὸν εἶναι ΟἸΓΟΙΠΉΒΟΙ ΘΙΘ. πἰροίθ ἃ 

Πα α0 ϑαρρίθίαπη, ααἱ ποθὴ νἱάθθαί δυσωπούμενον ρΓ86- 

οραθηΐθιη δεοιυβαίναπηι τὰς παντοδάπας ἀνομοιότητας 16- 

ΘῈ 6. [δ]. ΕΝ. Ιοοῖηὶ ππᾶ]6 Πα 51:6 Π]Π] 5818 

ΘΟ 06 ΓΘ ΧΙ586. ν]άθοῖ. τοῖς μὲν τῶν ὄντων βαδίοις 

χαταμαθεῖν αἰσθηταί τινες ὁμοιότητες πεφύχασιν. αἷς οὐδὲν 

χαλεπὸν ὅ τι ἂν αὐτῶν τις βουληθῇ τῷ λόγον αἰτοῦντι 

περί τοῦ μὴ μετὰ πραγμάτων ἀλλὰ χωρὶς λόγου ῥαδίως ἐν- 

δείξασθαι. ᾿Ενδείχνυσθαι. ααοα Θοΐ ϑροοίμθη ἀανὸ (εἴ. ὅ- 

[ῃγά. 218. Π).) πιὸ ορίπιθ ὀοηνθηϊί; δηλοῦν οΟηἑ ἃ ΠΘς 

ῬΘΙΓ 856. νϑη οϑί, οἱ βϑηΐθηϊαμη οηθιαΐ οἱ ᾿ρθα!!. 

281. ἢ. ἄνευ γὰρ τούτων (86. τῶν δημιουργυκῶν τεχνῶν) οὐκ 

ἄν ποτε γένοιτο πόλις οὐδὲ πολιτικὴ, τούτων δ᾽ αὖ βα- 

σιλυκῆς ἔργον τέχνης οὐδέν που θήσομεν. [ιΘοΘη πη] τού - 
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τῶν δ᾽ ἄνευ. 291. (. Πῶς τί τοῦτ᾽ εἴρηκας: οὐδὲ γὰρ 

ἄρτι δῆθεν χατέμαθον τὸ περὶ τῶν μιμημάτων. ἰ,αρθῃ- 

ἄμηι πῶς: οἱ δηθέν. 299. Β. ΡΙο Καὶ τοίνυν ᾿χδ6 Οἰδι]8 

Θϑί χαὶ τοιόνδε ΓΘ. 1]. ΒΟ]. 801. Β. οὐκοῦν κἄν τις ἄρα 

ἐπιστήμων ὄντως ὧν εἷς ἄρχῃ. παντως τό γΥ᾽ ὄνομα ταὐτὸν βα- 

σιλεὺς χαὶ οὐδὲν ἕτερον προσρηθήσεται. δι᾽ ἃ δὴ τὰ πέντε ὀνό- 

ματα, τῶν νῦν λεγομένων πολιτειῶν ἕν μόνον γέγονεν. Αἀ ἢδᾶθε 

δἰ ΠΠ Πα }5: οἴ] πητι5. {16 ΘΑ ΊΘηΒ. ᾿Π] ρου πὶ ἰθηθαΐί, 

101 φυϊπααθ ΠΠ]αλαμη εἰν! αΐαιη ποι ηὰ (0}}} οχ βίϊηδί, ριῸ- 

Ρίδιθα, ΗΪ5] [ἈΠ0ον. παρα φοηβε ἴα δὰ εἰν αίθ απ86 ορία- 

πιὰ Θϑίς Ομ ηΪὰ {Π1Π4 (ἰδ θυ! 1 ΓΘΡἢ}. ΡῈ Πα τη αἸ5011- 

πϊηἃ ῬΓΟΐθη 5 Θναηθβοιηΐ δίαιιθ (ο] ἴα.“ Ηδθο Ρροβα] 

αἱ οβίθη θύθίη απ 8}1ὰ Δ6] δΟΙηπηθηΐα οοη  αρ] θη πη 511 1}}} 

411 οἸηηΐὰ ᾿Π ΘΡΡ ἰδ ν] νοοῖ. 14 Θηΐμη ἢὰ6 ρα 6 ΥἹΡΙ 

6 ΡΙ]αίομθ. αἴθ. 6] 5 θείου! 5. ΟΡ πιθ. τη .ΠἸ ἃᾳ γϑ θὰ 

11ὰ Θχρ!!οδηάὰ δα πηΐ 

ας δηΐϊη ν ΘΙ ]ΒΒΙ 1] Θ556.. 4π06. ἰπτη οΟποθάϑηι 

ααιπη ἰπ 6} Πρ ηι. Ορ πᾶ ΓΘ ρΘΡία [Ογπηὰ «ἰθίθιϊου μη ({|5- 

ΟΥΙΠΪ πὰ Θν ηθβοθιθ, ΠΪΠ1] Πα] αβηη0 1 πᾶθὸ νϑῦρθὰ ρΓαθίθ- 

Γαΐ. Οὐΐρρο αἰϊπα οβδί, αὐ ΟΡΙπον. αι 6. ΓῈ58. ἈΠδΙῚ 

[6] αἴςτοιθ. οἱ ἃ αυίϊηαιθ ΓΘ θιι5. φαδίαποι 518 18. ΠΠ8 

5. ροΙθβθο, Οποά 5] Γορῖπηι {Ππ6 ΘΘηπ5. οἱ Ποιη6 δδ6- 

(6Γἃ Οὐ ἷὰ ἀΡΒΟΡ ΘῈ ΟΡ ΐ,. ον Πυισυβαμθ ἴηι ἰθΟΙ]ΟΒ6 

Ξἰ ΠΡ ]ΟΛ Παϊανδηι δχβθοαίιβ. οϑί ἡ ἢ οὶ ἃαίθηι ἰηενα- 

ἋΠΡ}}} ἐαπιβαπι δἰ ηι Πα Ρ]5 ᾿Π ΘΓ] Π] ΘΙ ῬΥΔΘρΟβα . θμία 

ἸῸΧχ βεϊθηΐία ριαθα 5. δοάθην ΠΟμη6. νοεαίαι 480 1Π|8 

4{| ὁχ ορίμίοημθ οἱ δ Ῥγδθβουρίαηι. ΠΟΙ ΠΙδ8 1} Εἶν αίθηι 

σα θο παΐ. ἑάοίρου αἰἤπᾷπο ποιὰ πη ὰηὶ [Ἀοΐα 5ηΐ. Νὶ- 

81} αἰποὶ ααδθγοῦο αἰγαηι δι ἃ ρΓῸ δ' ὃ τϑοί αἰοδίιμν; 

ἀρΡαγοί θηΐπι Πα ]]ὰπὶ ἢϊθ ὀδιιβαλη ΘΟΙΠΘΙΟΙ ΔΓ ῬΟΐμ]586. 

Ναης ἀ( Ριδθοθηθηϊα Γοβροἰαηβ: Οαϊηαι6. οἰ ν] αΐαΠῚ 

ποπ μὰ βαρ ἃ (291. [). ΚΝ.) αἰξα]οιαΐ, πθιηρα τυραννίδα, βα- 
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συλυκήν., ἀριστοχρατίαν. ὀλιγαρχίαν. δημοχρατίαν. Ἠοιγηιὶ 

ὈΠΗΤΊ ΠΟ 4116 566 ἰἢ ν Θ80 ΟΥΪΠ6 ἂα Πα ]οίη νοὐδί. (900 

ΒΕ. --- 801. (.) 281 ἴῃ ποβί!ο ἰΙοθὺ δα ᾳαδιίαμη ρο νηΐ, 

ὨΘΠΡΘ δὶ βασιλικὴν πολιτείαν. [ἡ Πος Θ᾽ ηΘΙῈ ΡΘΙ]η6|6 αἱ- 

486 ἴῃ ΒΌΡΘΙΟΡ 5. ἀπ] Θθμ Βρθοίθιη ΘΟη 61] οβίθηα!, 

ααδθ. ΠΟῊ τ ἴῃ ρϑιΘΟΓ ΠῚ ἱπ Ρ6 110 Εἰ ν ΘΥ5 6. ΠΟΙ ΠΡ ΘΠΓΓ, 

566, οἱ ἴῃ ΟΡ ΪαΙ], ἀιη θᾶ τηἃ ἈΡΡΟΙ]ἴοπ 6 ΠΟ] μα θρθηΐαν. 

Θυα Ἰριίυν γθϑίαγο ν]δθαΐαν ἀη616. (ΟΠ 1] ΠΟΠΆΪηΪ5. Πδίιι- 

τη ΘΧρ αν οί ἡ Ἠοδίαθαΐ αυ] 6 πὶ ἈΠ] υ]4, αἱ ποχ ν]66- 

θἰμηα5. Νᾷιη ἃ}1ἃ ϑϑί γαῖ δα] ααδμη ἀτιὰ8. ῬΓΌΓΘΒ οἰν αΐθϑ, 

αἴααθ 18 δὰ ᾳαδηὶ ἰου ἴᾶτη, 1ῃ ὺ Θ᾽ η δ ἃ αἸβρου, ἴα 

Πᾶθς ροβίγθηνα ΕἸΡΙῚΘθι. αἰ νἸϑοηθιη δα 6. Ν ΓῸΠῚ 

ἴϑθη ἤρθς (ΒΟ 6 ἢ ἢ Ιρϑὰ ΓΘ] ἸΠ]ΡΘΙἽ Πδίμ! ἃ ἰηδγαΐ, 

ΠΘΑῸΘ. 56. Ηἶβὶ αἰδηΐα ἰῃπ 6 η 115. Οἴου θαί. Αα αὰὰ6 

αασμι θα ονθη δα νου ίθιθ νο]] οἱ Ε]θαίϊοιιβ. 116, Ομ ΠΘηὶ 
αἰβραίαηα! τηδίθυϊδιη ἃ ΠΒιιΠ]ρ δπ ν] 611 αἰεϊί, ἡθαὰθ ᾳυ]4- 

ααδη) ΒῈΡΘΙΓ6586. 4006 δὰ «ρληθθωι 6 ΘΟ Θηι5 ΡΘΥΠΠΘαί. 

Δ΄ (τέτταρα) δὴ τὰ πέντε ὀνόματα τῶν λεγομένων πολιτειῶν 

ιλόνον γέγονεν. (ἀοίθι πὶ ΘρῚ Θο 6 ἤδη ΘΟΙ ΘΟ θη 60 - 

[πτηδί αυδθ Ἰη0Χχ ροβί ἰγγαηηη) ἰῃ νηΐ ΔΕ ΠΟΙ ἴα! 

οὕτω δὴ τύραννός τε γέγονε. φαμέν, χαὶ βασιλεὺς χ. τ. ἐ. Ουδο 

ἀπΐθιη ἢἰς τϑοίο ἰοβαμίαν Οὐχοῦν χἄν τις --- εἷς ἄρχῃ, οἱ 

5115 ἰηΐγα ἰοοιι5, πράττῃ τις εἰς ἄρχων, (6. Π}] ἰοοἷ οΟΙΤΊ ΘΑ] 

γίδιη ἰπαϊοδηΐ; 86. 501. Δ. 101 ἸΙοοϊίαν, χαὶ ὑμὴν ὁπόταν 

αὖθις εἷς ἄρχῃ. Ταπαμδπὶ αὖθις ΘΟ 6} 56 η51 480 αὖ π811- 

ῬῸΠ] ροββϑί! Ουἷβ πο οοηοθαθί Ρ]αἰοηθιη ΒΟΡΡ5 5856, χαὶ 

μὴν ὁπόταν αὖ τ'ς εἷς ἄρχῃ. 801. Ε.. ΠμΘραηάμηι, τοιαύτης 

τῆς χρηπῖδος ὑποχειμένης αὐταῖ:, τῆς χατὰ γὴν κημοίρο --" 

πραττούσης, ἡ πρᾶξις ἑτέρα προσχρωμένη .... πάντ᾽ ἂν ὃδιο- 

λέσεις τά π᾿ αὐτῇ πα ωμὼ Πράττειν 51η6. ὁᾶδι1 ΒΕ ΡΓα 

ἴῃ (ὐ παροίαν; τὰ ἐπ αὐτῇ Βιηΐ, δὰ ψμαθ αἷν {Πα ροπάρηί. 

Ηδιμιὰηηὶ ἐπ ]δοίἃ οἷς ροϑί πράξεις 5 Ρρ]Θμ 5. ν ] θῸ 



ΧΙ ΙΠΙ 

ΠΟΠΆη6 ΠΡ ΙΟ ἃ Πὰ δϑί, χαρά ἑτέρα μ᾽ 856 ροβίίαη. ηἰ- 

[}] ἀΠϊπ4 5ἰρ Πα Ροίθϑί αυᾶπι ἑτέρα πολίτεια; αποά 

ἉΓΡῚ ΘΓ ΡΘΗΪ 5. ἰαθοἰαοίαί. Εἰθηῖη. πος να] }- 

666: ΠΟΠΉ1Π]ὰ5 εἰν] θα αιὰ δ οπηηΐα ἐἄθοθ. δα Δη Πα 08 ΠῚ 

ἐδρι αηι Θχδοία ΔΕ] ΒΕΓ] ν ΘΠ Πηΐ, (1 ΘΟΙ ΘΠ] ΠῚ 1ῃ ΓΘ 15 

ῬΌΒΠΟΙΒ. 5Θα 8}, 4ποα ἴῃ απᾶνὶβ αὐὰ τὸ Οπηηΐὰ ῬΘηΪζ5 

ονογίογοί. 802. Β. οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰς γε τὸ ὅλον ἴσως πάνθ᾽ 

ἕνεχα, τοῦ τοιούτου πάντες δρῶμεν χάριν. ΝΟῚ ΟΡ 5 ΘΙ νοι"- 

18. αὐ οβίθηαηλ ἐπ ἤᾶθο ἰῃ ΒΘ] θη ἃ τυ αν ΘΙ]η1: οὐ 
ἦν ἀλλ᾽ εἴς γε τὸ ὅλον ἴσως παάντ᾽ ἐκεῖν᾽ αὐτοῦ τούτου πᾶντες 

δρῶμεν χάριν. [Π14. 804. ἢ. Τὸ δ᾽ εἴτε διὰ πειθοῦς εἴτε χαὶ 

διά τινος βίας δεῖ πράττειν πρός τινας ὁτιοῦν ἢ καὶ τὸ παρά- 

παν ἔχειν. τοῦτ᾽ αὖ ποία. προσθήσομεν ἐπιστήμῃ: Νοη 68 

[Ὁ]ΠΠΟΙοΥ 5. (ἡ. ΕΒ. Ηθιηδηηϊ, ν] ΡΓαΘβίδ ἢ Πββίτηϊ, 60η- 

Ἰδοίαβ Δ οταηππλ αποα ἢ ἡσυχίαν δηΐα ἔχειν Ἰη56- 

ΓΠΠ; 51. ΘηΪηι ΔΙ] Πυ) αβηη 06] ἀἸΘ ΓΘ. νο  ἰββοί ἃ οἴου, 

ΠΟ τὸ παράπαν 564 παντάπασιν ροδβιιίδθοί. δα. ἃρρᾶ- 

[Οἱ ΘΧ ΓΘΒΡΟΠΒΙΟη6 απ6 ἴῃ Ἰοσιηι τοῦ ἔχειν Βα 5 πη τὴ 

511: Τῇ τῆς πειστικῆς ἀρχούσῃ καὶ λεκτιχ ἧς. δαϊαηΐ ρᾶ- 

ΙΔΘΟΡῚ ΡΠΪΔ6 ῬΘΥΠ φαδμη ἴδε] 6 ἔχειν οἱ λέγειν Θοη πη ἀδΔηΐαν. 

Ηδοθς Παθλι], ὙΠ} ἀοο ββδίμηϊ. απᾶθ ἰἴῃ Οδοίθιβ. Β]αί ἢ 5 

5ΟΠΡΙΒ. ἃ τη6. ΔΠΙπιδν οιβα νΟΡΙΒΟΠ ΘΟΙΏΠ ΔΙ ΘΙῊ ; 

Ἰη] ἃ Θαροιθιηΐ ααὰδ Δ Πὰπ ΠΪΠ}18 Θχίραα ρ δΘίθι:- 

τηΪβὶ, ν 6] ᾳαδθ βανϑγαμη ἐπίκρισιν ροβοθθδηΐ, ἃ θα δηη Ἰἢ 

Ιὰσθηὰ θα θιθηΐαν. Ναηο τθβίαί τὶ ΠΟ 1Π1ἃὰ ααδθ ἰῃ Εα- 

(πγάθηιο οἱ Ποῃθίθ ΘΟ ΓΟχὶ ΓΘΟθηβΘ Δ}, 5] απ [ὈγίΘ 6}115- 

"1061 ϑηΐ, αὐ Δ] Α]18ἃ5. ΘΠ !Π0η65. δοιὰ. ν]Δ]ὴ 

πη] ηΐ. ΜΘΗ ΘΓ 115. οϑί ΠΠ8 Ἰηΐθι Ἀλεινίᾳ οἱ ἐκεῖνα Θο0η- 

[αβῖος ἤὰπὶ (6. Θοα οἰ θι5 αἱ αἰλαπιααθ Θχ ἢ] θθηΐ τϑοίθ 1ι- 

ἀἸοαν! Ηδιι δ ηΠ5., ΘΟΙη 50 11085. ΕΠ ΟΡ Ραμ οᾶθοθ 

Βθοιο5. ο556.. ΝΕΒΑΠΔΠ ΤηΔρῚ]5 4 πδ} [ἢ ΠΟΙ Π 115. ΡΓῸ- 

ΡΥ Π5. ὁαπίσηι. θ58ὸ. ἰθοίονθη. ορουῦίοί, 5] 510] ἃ ΠΠ0γᾺ 115 



ΧΤΙ͂Χ 

ΠΟ] ἸπηρΡΟἢΪ, 4] Ποιηΐηδ ΡΙΌΡΙα ΟΠ ἸΠΐθῚ 56, {1Π} ΘΙ 

5 πο οομηηἶα νοσδηΐα!, οοηΐα πη πηΐ. Ἠ]βηηοα] 

ΘΙΓΟΙ ἴῃ ὁδυδα [αἱ ο ἀβαᾷὰ6 δ4 πὰης αἴθηι 46 Δηϊᾳ}85- 

51η0 τξα. 8. ἴεῦν ἃ ἃποίου!θ 5 (ΓΘ 5. ΘΟ ΘΙ Γαΐ 

ΥἹΧ αυἰἀαυᾶπι ΡΓδθίθι' ΠΟΠΊΘὴ οορηϊη οϑβοί. Τὰ θεο- 

φάνια αἶθο, ποη {ΠΔ αὐ Ραίγθβ Εἰ θο  θβίαθ, Ποιηθη ἃ Ρἃ- 

ΘᾺ ΠΪ8. πη πὰ], ΘΟ] ΘΌΓΓ 6 διηδηΐ, 866 11 4 ΒΘ η 10 

ἀρ Ηριοαοίιμηῃ (1. δ1.) οἱ ΡΟ! } αθθη (1. 84.) ᾿η ν θη αν. 

Ναης νΟὈ]Β Ιοοϊμῃ ΒΡ] ἴλη ἢ] ἀῃηΐθ οὐα]ο5. ρΡομδηι ᾳαριηδά- 

τηοάππη ΠΟΘ Ἰθρ]ίαν. Π 6. Οτὰς. ΧΧ, “Ρηθέντων δὲ τούτων ὁ 
᾿Αμμώνιος, ᾿Ορθῶς, ἔφη, μοι δοχεῖ Θεόφραστος ἀποφήνασθαι" 

τί γὰρ κωλύει φωνὴν δέξασθαι. σεμινὴν χοὶ φιλοσοφωτάτην; καὶ 

γὰρ ἀθετουμένη πολλὰ τῶν ἐνδεχομένων ἀποδειχθῆναι δὲ μὴ δυ- 

ναμένων ἀναιρεῖ, χαὶ τιθεμένη πολλὰ συνεφέλχκεται τῶν ἀδυ- 

νάτων χαὶ ἀνυπάρχτων. Να 6 [πϑυ αἰ ΤΠΘΟΡΓαΒ11 ἴῃ 58- 

ῬΘΠΟΙ αἰβριίαίοηθ Ρα 1168 ; ΓΘΟΘἢΠΟΥ65. αἸβαρ]]Π86, αὖ Ρὰ 

Θϑί, ἰὴ Ὠυ]αβιη 0] αὐδοβίίοηθ νϑιβαηΐα!. Εἴ ὉΠ] ροίοϑί 

6586. {Π|Π|Ι συοὰ αἰιφιδία οἱ ρμ]η]οβορίιϊα αϊφηδδίαα ἢἰβὶ ἴῃ ἴρ50 
ΠΟΙΏΪη6 Θεόφραστος (6165 01 ἡ οα 51] ὀρθῶς μοι δοχεῖς τὰ 

Θεοφάνια ἀποφήνασθαι 501] 1118, ΠΟῚ ΠΊΟ60 ΓΘ] ἃ Οἰδ1 ἃ 

Βαηΐ, 566. ἃρραϊδί βίαϊπη 4υδιη Ρα Θ ἢ} ΘΟῦ ἢ αι86 δηΐθ 

αἰοία ϑαηΐ ἰηητπαΐ, Ὠθιηρ6 θὰ 4ὰ86 ἴῃ (ἀρ. ΧΙΝν (Ἰθοιη- 

Ὀγοΐα5 46 586118 ΠδιΓαΐ, ααᾶ6 ἃ ΟΠ 5 ἀὐά6Ε}85 τοῖς ἔξω 

τῶν Πυλῶν [)6]ρῃ15 84. Γοιηρθ να )οϊοημθὰ ριοΐθοί5. ο6- 

ἸΘρτα θη". ΑἸίθυι ᾿Ϊ8. ἰδηΐπι Τηθηο δίπ!η ΠΟΙΉΘη 

ῬΙΟΡΙ ΠῚ Τηΐἶβοῦθ Πα ιηι οϑί ἴῃ ΘΟ ΠΟ] 1. ΤΡ ΠΘη5] δα 

Εν. Ρηοθη. 884. [Πείσανδρος ἱστορεῖ ὅτι ζάνξη Τειρεσίας 

ἐποίησε παῖδας δ΄. φαινένφερ σεχέρδην Χλῶριν, Μαντώ “--- 

Ηος ὁορα Ηβδιοαϊδηϊ π. μ. λ. (Ρ. 8. 9) 1η4.} ΘΟΡΡΘΏΘΊΠΠΙ, 

Φαμενόν, Φερσεχέρδην. ---ὀ Αα 302. Ε΄. ἐπιγνοίης ἴῃ ἐπεὶ 

γνοίης ηγαΐαν!. ΝΙΒὶ βαρ θη ἴδηι ἃηΐίθ ροββθββᾶμῃ οἱ 46- 

ἴη618 διηϊββηλ ἀἄθηθὺ δαθρίιβ οδί ϑοοιαίθθ, πο ροί- 
τκτίκ ἰκὶς 



1, 

Θϑί ϑᾶϊη ἐπιγιγνώσχειν. ᾿Επεὶ ἸηςουΓΟρ Ι]ΟΪ ΡΟ ἰΒΒΌ ΤΩ 

Ἰη} ἃ ΡΙΘΙΒΟΠΟ βυβρθοίπηι [αἰ ἃ Ηθρις. Εἰ. ἐπεὶ τί 

χαινὸν ὑπογράφει τὠμῷ βίῳ: 500} 10 γΟϑροηβίοηθη αἱ 

6 η 60 ΠΡΟ θη: εἰ μηχέθ᾽ “Αἰδου βάχχος εἶ, φράσαιμεν ἄν. 

Βηοβαβ. 204. ᾿Επεὶ τῶὐἠ ἄλλην ἀντὶ τῆσδ᾽ ἕξεις στολήν: 

Ομοθρηῃ. 214. ἐπεὶ τί νῦν ἕχατι δαιμόνων χυρῶ: Απηποίδ!!ο 

Πα ααδηι ἴῃ 281..1). Ἰη π5ᾶ}}} ΘΧΡῈΠΙ (πα 15] ΒΒ ΠῚ 

ΘΧΘΙΏΡΙ ἢ ΒΟ Πα } ἰπΠΘ 6 ῬΙ ΔΘ θΘαί, ΓΟ αββθθ ΠΟΠΏ1}- 

Ἰοβ Ἰηβᾶηδ} ΠΠΠα1ὴ ΠΡ ΌΓι ἢ ΤΟ νϑθηΐαπη θα θθῖΐ, αα86 

ΘἰἸα" 1} ἢ]5. 5115. ἢ αααηΐμη οἴποῖ. (04 5] 

(5 ας ἢν ἀδιηι αἰζθηΐο ἰοραΐ ἰοίτι Ππ|ἃ οΘη 5. 56011- 

θᾶ τη ῬΘηΪΐα5. ὀρ ηοβοοί; οἱ θα θβοι βοςογαΐαιη ἢο- 

ΤΠ 1} ΘΠ} ΠΘΒΟΙΟ ατιὰ ρα νὰ ΒΘ  α]]Παἴ6 ἙΟη] πη ἰαηι πη}- 

ΤᾺ ὈΙζτ : 41} ΒΟ ΠΟΙ 6 ραηο [ἃ ἴῃ ἰθχίμμ Ἰη πα] αηΐ, 

566 Τὰ τι χαὶ ρΙΆΘΙΧΟ ΘΟη πὰ 6. ΟΥ̓ ΑΙΟΗ] 56 }Π|6οὲ οοηβι- 

Ἰουθηΐ ; 61] 588] 5Π1165 ΒΘ ΟΠ], [α]βα}ὴ Ἰβίογιηι Π ΘΓ ργοίδο- 

ΠΘ6Ιη ταῦτα οἱ ἐκεῖνα ἰΠὲ61 56 ῬΟΙΠ Δ η Πα ν ΘΥΌῚΒ ΡΒ] αἰ ἢΪβ 

᾿πη1ηἸβοπθυηΐ, οἱ 6 αιΠ6 ἃ 5Βϑηβιιη ΡΘηϊΐα5 {ΡΠ Πη] 

αἀθρεβοί ἐχεῖνα ἴῃ Κλεινίαν ὁοη νου θυ ; 48] ααπππ ἢ ΟΓᾶ- 

(Ἰ0 15. 56 116. σου πρίαηη. ἰΘο ΠΟ θη. ἴῃ ΤΠΔΙΡΊΠΘ6. ΘΟ ΘΟΐδΠῚ 

ἴῃ ν ϑηϊββθηΐ νῖνὰ νοῦθα ἐπὶ ΠΟΥ ]5. ΘΟΠ ΠΟ 65. ὑγιεινὸν 

εἰπεῖν οἷον (αἱ ἴῃ (ΠΔΙΠΙ46 ἣν λέγω ἦν δ᾽ ἐγώ; ἰῃ ΟΡΗ. 

δέ γε λέγε. οἱ ὅλῳ λόγῳ, ἴῃ ΡΏΔΘΟΙ. ὥς τέ γε) σΟΠ] ποία 

Ιϑοίου! οί] θυιηΐ. [θη οϑί ρθητβ οαἱ δὲ λέγουσιν 46- 

ὈΘΙλ5. (αἰὰ ἰηίθι ὃν οἱ αν αἰβιΠηρΊΘ6. ΠῸη Ῥοίθιδηΐ; 

ἃ 6400 ἐγέλασεν ἴῃ ἔλεγεν ἕν. ἢος ἃαίθηη ἴῃ ἐσίγησεν τὴ0- 

ἰαΐαπι οβί. δος ἤθη ἸΟΠΡΊ 5. Ροιβοαῖαι, α16 ΘΗΪΠῚ 

αἰ ηοὲ ἐν εἰδόσι μαχρηγορεῖν. 566. ᾿νοηΐαί! βίμα!οβᾶθ ἃϊι- 

Οἴου 5ι1πὶ, (ἢ 4110 58 115. 5010. νῸΒ ΠΙΘΟΙΠῚ ΒΘΠΒΙΠῸΒ) τ 

μᾶθς απδηι (ΠΡ ἢ ββίηιθ ροιβοαυδηίαι. (αἱ πος ἔδεϊθί 

Ἰηΐθι ἃΠ1ἃ 6]5 βϑα Πα 15. ἸηἸοῖα, {πῶ φαοᾳαα ἃηϊηδα- 

γοιίοί, «δὴ Ροίβᾶθρο (θυ 065. ΠΟΙ οἱ νϑι- 
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βού ἃ] θὰ πᾶ ΡιΟχίμηα δαηΐ [4 Δοσοπηηιοάθηΐ αἰ 

ΠΗ] ν ΘΙ βᾶ πη ΒΘ η ΘΠ} ροδβιιπθηί. δ᾽Ά6 οὐ τὼ ἄνδρς δά 

Βϑαπθηίία ρου πο θ ΟΡΘάθύθη!, θ᾽] γα} } ἴῃ. πα] η Θ0η- 

νΘΙΒΟ ΥἹῸΝ ἰρ505. 510] θ᾽ ἰθηΐο5. δὲ 58] Δ ΠΝ Γα 06 ᾿ΓῸ- 

Ρ6 δά ἀρ! φαΐ ἃ ΠΪπιϊ οἱ αΐοβ. οἰ θόθυιηΐ. Αἰαπα Πα} 8 

ααϊάθηι ΘΡΓΟΣ 8. απ πα] ἃ ΘΧΘΙΏΡ]α ἈΠ ῸΡ ροββθηΐ, ἢ6 

[αἰπὰ ΒΡΘΟΙ ΠΝ ηἃ ̓  ἢὰὸ τηθὰ δρί βίο! ρΡΟΥΒα5. ΘΒ] ΓΘ ἢ- 

ἴα, ἀππη} ΘΧ (ἸοθιΌμ 6. ἃἰθγαπλ τὖὸ θΙῸΡ6. ΟΟΠΟΙδμδίμΠη 

Ἰοόππι 6 ν ββίπηα πα ΐαίοπθ τθο πη). [υΘρὶίαν ἴῃ Οτὰ- 

τἰ0η6 ΡιῸ Μανθηὰ Υ111. 17. (Θϑθυδηᾳαδιη ΘΡῸ 14} Ρα Δ)Δ 1, 

πα ]668, τη }{|5. ν 15. ΤΟΥ ΠΡ 5. 6 ἸΡΟὈΙΠΠὰ5. ΟὈ]]Θ οίαν ρ6- 

ΠΘΙΪΒ, ΠιΘῸ ΠΟΙ 6586 Ῥουδοίαηη : 4] ΠῸἢ Ἰη060 (8, 

(ὐαίοηθιι5, ΡΟμρο ἶ8, ἀπ 1185. 118. [ΟΡ ΠΒΒΊΠ1Β. ν 1118, ΠΟΥ 8 

ΠΟΙ] 115, 566 ἢβ. Τϑοθη 5. ΜΔ 15. οὐ 6115. οἱ (8615 

ΘΟΠΙΠΙΘΙ ΠΟΙ Δ Π (15 )ωοοθανί.“. (δ 551ηγὰ θϑί σου ΟἴΟ τὰ ασο- 

θαηι. ιν Πα ᾿Ποναταμ 1) οἱ Α ἴθοϊξ αἱ Ῥυοι οὐ δ οἴαν: 

ἴα ἃ ριὸ ( ἰθρϑογαηί. 566 αὐἱὰ (6 ἢ πὰ 5 γ 1} 0 αἸΘἃ- 

τη5 ἡ ΝΙΠΙ ΡΠ ΠΊΘΙ ΠῚ 6556 ΒΟ Πα 1 ΘΟΠ] ΟΠ), 48] 

ΡΙΌΠΟΙΉΘΩ (1 8, ν]15 ΤΟΥ θ΄. ἤθη δὶ ..ΘρῸ“ Το 6- 

βθαηΐί. (ὑπ. τοὶ [που] 6 58] πηηλ ἰθϑ μη πὶ Δ [Ὁ 16 

Ῥοββαμπη; ἤδη (Οὐδχ 1Π|6 ααϊ ΟἸϊη] , (6 δ΄. ν]οίονος αἰοο- 

θαΐαν αἰδουίθ Πα οΐ 2αοοῦαηι. [ὧχ ϑδαάθιη [ἈΠ}1Π1ἃ ϑαηΐ αα] 

ἴῃ [νίο, 1... ΧΧΙ. (δρ. 4. νϑυθ 15 1118. φαϊθὰβ ΗδηΠη]ΡᾺ}}8 

ἰη 4065 ἀδρΙ πρὶν αηϊόδπι 4αδηη Πα θοηΐ Ια θηη, ἢος οϑί 

ΘΟΠΟΙ Πα (15, οὐθρίπμη διιηΐ. ., ΝΠ νϑὶ], Π1Π1] βαηςῇ, 

Π.]1Ππ5 Πϑυτη πιθίιιβ, με μη }ι5. }εγαννάμηι, ἢ 1118 ΓΘ] ]Ο." 

Ν]άθου τη] βου απ ἃηΐο οου] 058. ἢ 6 6. 4] ααϊπη ἰηΐθι 

ΒΟ ΘΠ τὴ Θ᾽ ΗΔ] 811 τη] ἃ Ἰηδν ΘΟ  ἰ58θὲ Ἰάθιη (6 με ἑν 

Γαΐαγυσα Ραίαν!, ἰἀ4α6 ἤθη ἐοηβυ!ο τὸ ροβυ; πηι ἴῃ 

5) αϊ ἸΠΟἸ Π αὰὸ ν]δὸ βίαϊπην. ἡ ι5 ἸῺ πε μη, 111}15- 

7πτ η6] ἴῃ 5] τα παῖ ἐοη νου. Ηος 68. Ἰηΐθι 86011- 

θθμάσμι ὀοη]θοίαταβ. ἴλθοτο, 6] οι 8 ἃπίθηι ἰβίϊαβ. ἰη- 
κηρὶ Ο 
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ΘΡ( 5, βρθοίαίθ ααδην θΘη6. [ΠΡ αἰ 5ηΐ {Πὰ 46 πηᾶρη0 

Ρόθηο Τηθη 8018. ΝΙΠΙ νοι], 11] βαποῖ, πα}}π5 ΘΠ 

πηθίπιβ., {018 18 6] ΠαΠ1ὰ ΤΟ] ΘΟ.“ οἴ Τὰν. [10. ΧΧΥῚ. 

δος παραὶ, ΝΠ ἀοοἰβϑίτηϊ, ααὰθ νοθ]β ἰὴ οτὰ- 

{18 ἀΘΘἢΠ615. ΟἸθυΓ ἢ. : (θη ἴα 886. οἱ ἸπΠ ΟΠ 0 ΒΘΙ ΠΟΘ 

ΡοΙαοίαᾷ. 564. ΠΟ ὨΪΠ8 ΒΟΥΘΙΙ ΟΥΠ5. ἴῃ [6] ΠηΔ ΟΊ] Βί ΓΟ 

ἢος δβί, ἴῃ Ομ ]η6. ΟἸ ΗΠ ΘΟ ρα ββίπιο. ΝθιἰπΠθιῖ- 

118 16 απ ᾿ΟΠΡΊΒΒΙΠ]6. ἃ Μιβὶ5 ᾿ῃΏ (Πα γ θυ ἴθι ἃ ΠῚ 

ΓοΙοραίαπι νίνοθ, ὉΠ] α}1ὰ Ὀ] ΠΟΙ ΠΘοα 511 οἱ ἢ ]]Π Πὴ 

οαπὶ οἰ 5. ἢἶδὶ Ρ6ι ΠΠ ο 5. ΘΟΙη ΘΓ οἴαμη. δα αᾳυοάοαμη- 

4π6 [που] νϑϑίγαμι ἤὰὸ 46 ΟΡ ||ἃ {πα ]οῖαη} ΒΟ Θη6] οδα- 

581 ΘΟΙΟ 5610 ΠΘΠΜ] ΘΠ 6586 ἸΠρΓΟθαΐ ἢ. ΝΠ] Θ Τὴ 

ῬΙΓδοίδι ἀθααπμη θΟΠιπηατ6 ἴδοϊο ααπιπὶ νΟθ]85, ὙΠ Πο- 

ΟἰἸββίην!, απ Π| Πα ΧΙ ΙΒ ο᾽α ὰ5. ἃΡῸ, οἱ Αοδαθῃἶδθ ἴῃ 

ααδι δα ορίαϊβ. δύση, οπληΐὰ ἰϑϑία ἃ 1)60 0. Μ. ὀοηο θα! 

ῬΓΘΟΟΙ. {δα 6. ἰῃ 60 ϑὴ τἰὖ Ππ]ς βουρίο ἤπθϑιη ἰπη- 

ῬΟΠΔΠΊ, ΟΠ} Τη6 ΤΘΡΘηΐΘ ΓΘ] ΡΊΟΠ6 ααδαδη ΓΘ ΠΘ}] 56η- 

ἴἴο.,. 486 π6 δι ἰπιοποϑί ποίαβ [ῸΓ6. 51 ἢ Οὐοαβίο πη ΟὈ]αΐα 

{Ππ ἢ} ἘΠ ΘΧ ΨΟΒΙ5. 5:16 10 ΡΓΔΘίθυ!θο 4πθηὶ ἰοΐ Ῥ6 

ΔΠΠΟ5Β. ΔΘ Πα] δ ν 55 πη). ΝῸ ἰαηθη ΟΓΘα 88, 

πη] Οοδοίθ, ἤ6 πὰ ΠῸ 46 5Ι Πρ 81] 48 Π05 ΘΟΙ] ΠΗ ΧΙ 6811- 

ἰαΐα νουθὰ [οίαγιιπι. δοιὰ δϑί 65 ΔΙ ]ΟΙ ἃ ΠΘα 16 ἴῃ 8}10- 

ΤΠ ΘΟηβρθοίαμη ἰθηιθ 6 ρΓΟ Γα ῃθη ἃ. ΝΘα 6 νΘΙῸ απδη- 

ὑπ {01 ἴῃ ἢ5. ΠΠ 6 υ]5. ἀθθθαμπι ΔΙ Δ Π60. τη 8}{18. Δα] 8 

[5 Πα] πὶ απ πον ῦο. 566 Ἰηΐθι τη α]ΐα ααδ6 ὯὈ] 8ο- 

ὁθρία γθίθιῸ θη οἷα, ἀπ] οδί Θὰ} 5. πη Θῃ ΠΟ ηΘΙη ἃ ΤΠ6 

ΠΟΙ π6 ὅπ αφα! θη ἃΘΡΤ 6 ἴθι 85. Νᾷιμη {πὰ ΘΟΙΠΠ ΘΠ δ 0η6 

105 πδοίαβ. 5101 ΔΠΉΪΘΟ5, ΘΌΟΙΙΠῚ 5 Πρ] Γ6. {π]ο μη οἱ 

ΔαΙ ΙΓ 115. ἀοοίμὰ ΠΟ ΠΙΔΡῚ5. 50 }15 ΠΙ6]5, αυδπηὶ 6Χ- 

658 νυνί. οἱ ἸΠ!ΘοΘΥ ΤΊ] ΤΟ] 65. ν] 6. π]θὰ6 ΓΟ ΘΙ Πηΐ. 

ΕΒ. αἀἴοο, 4] ἰῃ ΠΠ 6115. ΘΟ] 6415 66 Πα Ἰοαηΐ σα δ η] 

πθὸ Δ α]αηίαν ; 4] ἃ ΠΟΠΟΙ 15. οι ρ Π6}15. οἱ ἃ 4π86- 



ΤΠ 

βία ἴδείομ0 ὉΠ] ἢ βίη, π0 νου δ 5. οἱ ΒΟΠΆΓιΠ ΡΠ 1ΠῚ 

Δ} ἀτιοἱ! ΒΡ ΠΟΘ} οἱ ἐγ πα αΠ Π]Πηὶ ν᾽ὰ 6 ἰθμΟ 6 ΠῚ Ρ61- 

βααυπηΐατ. Ναβαθδηη Ῥ].ΓΟ5. ΟΧχ {Π0 ΘΘΏΘΓΘ. ]ῸΒ 4 Δ ΠῚ 

Γράπηὶ Βαία νου οχ 5586. ογθο. 85.618. ΡΙῸΡθ6. 408 

αἸοδτη, οἱ οἴ" ΘΟΓ ΠῚ ΠΟΠΊΪηἃ ἰαοθᾶτη. Αἰαι6 υ[ΠΠ8πὶ 6ἃ- 

46π] οαπβα Οὐβίαγοί, 6 Ἃἀὸ8 νοβ, Δοδάθηηϊδθ νο- 

βίγαθ απ 8η) ἰπτηΐηἃ, ΠΏ] 5ΘΠΊΡΘΙ ΟΔΓΒβίμηο8. ἰαΐα- 

05, Βακίαμη οἱ (ἀθοί μαι. ΠΟΠΊΪΠΔ ΓΘ. (05 πο ΠἰῸ 

ΠΊΘΙΠΟΓΑΥΊ, πἰ ᾿ΔΌ 15. ΟΥΠΆΤ πὶ, (αυϊ δηΐπη ἰδ 1] ὙΠ] 

Π160 ῬΙΓΘΘΘΟΉΪΟ ἱπα]ρ θη 7) 56 ηθ [οτίθ ἤος ἰθηρΡοΙῈ θ0- 

ΓαΠ ΟὈΠ 561] ν] ΘΓ Ὶ, 4] π|6 Δηΐθ ν]ϑΊ ἢ] ἃ ΠΠ05 ὈΘη1- 

ΘὮΪΒΒΠη6 δχοθρίθηι οἱ 501 οἱ βίου πὶ ΒΌΟΓ ΠῚ ΠΟ ΓΘ ]Ὀ1] 

ΔΙΊΟΤΘ ΠΡ] ν αῃΐ. ΗἸ (6 ρϑηϊίαβ Θορηϊΐηι ΠΟ Δ ηΐ, Π1] 

(οθείο, οἱ Ἰ4εἴγοο αἸΠρθαηΐ; 564 ν]άθὸ ΠΟ ῬϑΊΘΟΒ 6586, 

4] απ (6 ᾿ρϑαηι Πα Πα Δ πὶ ν] θυ ηΐ, πθβοῖο ααδιη αὖ- 

τοχοβήτου 5ρθϑείθῃῃ πιθηίθ οοηοθρίαηι, ἴα ἰη6 ΤἸυχία 

Ηρ] πτιηι {ΠΠπτ Οδ 6] πὶ ΓΟ ποίδηη, δίαπθ ἃηίθ οοα]05 

Ῥοβίίαιη, Θοηἑθ ] ἢ. Αίᾳαθ Ποὺ 81 Πὶ ΒΓ] ΔΟΡῚ 

115. ῬΤΆΘΟΙΡῸΘ ν] 15 ἃ Πα ΔΓ6 ΡΓΔΘα]οδηΐ, 486 ἰη [6 080 [ἃ 

ΘΔ 1Π4 6 ἐοἰαΐα βαηΐ, αὐ 11 ΘΟΙ ἢ}, 4] ἰΘοιμπι [ἈΠ}}Π1Δ 16 

γὴν αηΐ, Δα Ππιὸ Ἱπποίποιη!. (υ πη] πὶ ἢ05 ἔπο5 Δ] ΘΟ 8 

ΒΌΡΘΙ ΟΠ μη ἰδία οἱ Βα ρου δηη οἱ ἀοοίη86 οβίθηία 0 61 

ἰΔτηα ἴα ο6] 511, αἱ (ἀθ᾽Ἰη8 ΠΟΙ πηι ΔΟαΠΘη οἱ βαρ δοϊίαβ 1(6- 

Γπ (6. ΠΟ 5. {ΠΡ το ὕ Ναιη οχ {ΠῸ0 ῬΡΟΡαΪῸ ϑαηΐ 

αἱ δά6ο ΠῊ]ΓᾺὈ1]Π1ἃὰ (6 6 ηδιτηΐ, αὐ (6 ἰπϑηιηᾳα6 ἰΠαΟ] 6 Πη 

ΡΘΙ ἰοΐ ΔΠΠῸΒ ΤῊΪΠ] Ποίΐδηη ΠῸΠ ΔΠΊΡ]1Π15 ἃρ ποβοδη]. 5,66, 

αὖ 5610 Ια 181, Π6 'ρ505 4υϊάθηη (ἀθι Δ Π05 ἃΡΉΟΒ0Ο, ἰὴ 

αυὰ φοοηΐθ πλ0}] ϑαηΐ ΦΌΟΤἢ ΠΟ Π]060. ἰηρθηΐα πη οἱ 

ἙἀΟΟ ΔΤ Δα ΠΊΠΟΙ, ΘΠ ἰδ Θομ] αΐθιη οἵ θη ν  θη- 

ἤδη ΘΧρουα5 5υ1η. ΝΘΑῸΘ νΘΓῸ ἰπΠ ΠΟΥ ρᾶιο05 Ἰπ θυ τὴ 

ΤΩ Ϊ 1 Οὔ ΘΠΪ556 60 ΔΠΪΠΊΟ Δία 16 115. ΠΊΟΥ 15, αὖ ΟΠ ΓΑΙ ΠῚ 

6]5 αποα οΟἸϊπι εἰ6 ΑἸΠ ΘΠ] θη βθ5 [Θυ θαΐαν [πα] οἴη νὸ- 



ΠΥ 

ΓἼ1Π}] 6556 Θ0ΒΌΪΟΘΙ, ὅτ', 2σο! τῶν Γερμάνων πονηροί εἰσι δια- 

φερόντως εἰσὶ τοιοῦτοι. (λιι0 5] 4] ἃ}0 ἰ5[15. ΠΟΙ ἢ] 15 46- 

ὁθρι θυ 6 (6 βϑθηβουπηΐ αἰα 6 οἰϊα πη ΟΡ ΡΒΘ πἢΐ, 48} 

(6 αἴᾳιιθ 8460 ᾿ρ5158. αἸρη πη δαί, ΠΟ τη6 ἰθβίθ αἰβοδηΐ 

ΠΘΙΠΜΪΠΘΠῚ ἘΠῸ Δ ΠῚ ΤΉ] Π] νἸΒΊ1ΠῚ Θ556 [ἢ 56Π65 ν ΘΙ ΘΟ Πα Ϊο- 

[ΘΠ]. ΘΙΡ ἃΘηλ 105. ἀία 16 ἸΠλ]Π ίο 65 τη ϑβίογθηι, θη 8 

Ϊῃ ΟΙΏΠ65 ῬΓΔΘίρυ' ΤηΘη 8665 οἱ ΓΓΟΡ  ἢΐ65 ΤΠ] οτθη. ποα 

ΗΪ5] ἰΐὰ Γαἰδβοί, 6 ΘΡῸ ΠΟΙ 511 {Π6 «αἱ Ἰηΐθι ΠΧ ΠΊὰΒ 

ν]α 6 τηθὰθ [6]]οἰζαίθα ῬΡΟΠΘΙΘῚ. (π06 (6. Δηοῖ π πδοία8 

ΘΒΒΘΙη ; Π6ς γ 5, ὙἼΡ] ἀΟΟ 5511], οἰϊατῃ δίαᾳιθ οδιη οτᾶ- 

[] 161 αποα (]6ηὶ ΟΟ]]Θρ πη ἢ ΘΔ 8. 
ν ἰθίθ. 



ΕΥ̓ΘΥΔΗΝΟΣ 

ΤΑἁά, ΤΟΥ ΖΙΖ ΔΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ͂ 

ΚΡΙΤΩΝ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΕΥ̓ΘΥΔΗΜΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΔΩΡΟΣ, 

ΚΛΕΊΝΙΑΣ, ΚΊΤΗΣΙΠΠΟΣ. 

5ιὶ' Τὶ 

ΤΠ, ἣ ε ΕΣ Ὁ Ἐν δὰ ται . Ἐ {τ Τίς ἦν. ὦ Σώχρατες. ᾧ χθὲς ἐν Λυχείῳ διελέγου : ἢ 211 
. φ - “ [χ ΕΣ ΓΜ 

πολὺς ὑμᾶς ὄχλος περιεστήχει, ὥστ᾽ ἔγωγε βουλόμενος ἀχούειν 
ἘΣ 5 

ς ΄ ᾿ ἷός τ᾽ ἦν ἀχοῦσαι σαφές" ὑπερχύψας μέντοι με ἀμ οὐδὲν ο 
Φ" 

τεῖδον. χαί μοι ἔ . «τς Ω) ἣ Ο) 

ΣΩ. Πότερον χαὶ ἰὐθοϑὲ ἢ ὦ Κρίτων: οὐ γὰρ εἷς, ἀλλὰ 

δύο ἤστην. 
- δὶ “- ᾿ , 

, ΚΡ. Ὃν μὲν ἐγὼ λέγω, ἐχ δεξιᾶς τρίτος ἀπὸ σοῦ χαθῆ- 

᾿ ἐν μέσῳ δ᾽ ὑμῶν τὸ ᾿Αξιόχου μειράχιον ἦν. χαὶ μάλα πολύ, Β στο Ξ ᾿ Αξιόχου μειράκιον ἦ αλαᾶ, πολυ, 

ὦ Σώχρατες. ἐπιδεδωχένοι μοι ἔδοξε. χαὶ τοῦ ἡμετέρου οὐ 
Ν ᾿- ,ὔ ͵ , ΕΣ - 

πολύ τι τὴν “ἡλικίαν διαφέρειν Κριτοβούλου. ἀλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν 
αὶ λ ΦᾺ ἿΞ ξ» δὲ τ ΛΙΏΦΩ Ν λὸς ΝΣ θὲς πος εἶν σχληφρός, οὗτος δὲ προφερὴς χαὶ χαλὸς χἀγαθὸς τὴν ὄψιν. 

ΣΏΩ. Εὐθύδημος οὗτός ἐστιν, ὦ Κρίτων, ὃν ἐρωτᾷς" ὁ 

δὲ παρ. ἐμὲ χαθήμενος ἐξ : ἀριστερᾶς ἀδελφὸς τούτου, Διονυσό- 

δωρος΄ μετεῖχε δὲ χαὶ οὗτος τῶν λόγων. 

ΚΡ. Οὐδέτερον γιγνώσχω, ὦ Σώχρατες. χαινοί τες αὖ 

οὗτοι. ὡς ἔοικε. σοφισταί᾽ ποδαποί: χαὶ τίς ἡ σοφία: ο 

ΣΏΩ. Οὗτοι τὸ μὲν γένος, ὡς ἐγῷμαι, ἐντεῦθέν ποθέν εἰ- 

σιν ἐκ Χίου, ἀπῴκησαν δ᾽ ἐς Θουρίους, φεύγοντες δ᾽ ἐχεῖθεν 

Α. ὅ. αϊρο ὁπότερον. Εοτγίαββθ ρυδοβίατοι Λέγ᾽ ὁπότερον. 

1 
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σ 

Ὡ ΠΛΑΤΩ͂ΝΟΣ 

͵ ᾽ , ᾿ ΄ ἘΞ « 

πόλλ᾽ ἤδη ἔτη περὶ τούσδε τοὺς τόπους διατρίβουσιν ὃ δὲ συ 
- ͵ Σ ΄ 

ἐρωτᾷς τὴν σοφίαν αὐτοῖν, ὦ θαυμάσιε Κρίτων, πασσόφω 

ἀτεχνῶς τὼ ἄνδρε᾽ οὐδ᾽ ἤδη πρὸ τοῦ, ὅ τι εἶεν οἱ παγχρατια- 

σταί. τούτω γάρ ἐστον χομιδῇ παμμᾶάχω. οὐ κατὰ τὼ ᾿Αχαρ- 

νᾶνΞ τὸ παγχρατιαστὰ ἀδελφώ" ἐχείνω μὲν γὰρ τῷ σώματι 

μόνον οἵω τε μάχεσθαι ἐγενέσθην" τούτω δὲ πρῶτον μὲν τῷ σώ- 
ες 

ματι δεινοτάτω ἐστόν᾽ [χαὶ μάχῃ, ἡ πάντων ἔστι χρατεῖν] ἐν 

ὅπλοις γὰρ αὐτώ τε σοφὼ πᾶνυ μάχεσ ΞῸ αι χαὶ ἄλλον, ὃς ἂν 

διδῷ μισθόν, οἵω τε ποιῆσαι᾽ ἔπειτα τὴν ἐν τοῖς δικαστηρίοις 

μάχην χρατίστω χαὶ ἀγωνίσασθαι χαὶ ἄλλον διδάξαι λέγειν τε 

χαὶ συγγράφεσθα! λόγους οἵους εἰς τὰ δικαστήρια. πρὸ τοῦ μὲν 
2) Ἔ ἢ δ , τ: 

οὖν ταῦτα δεινὼ ἤστην μόνον, νῦν δὲ τέλος ἐπιτεθεύκατον παγ- 
2 -» , «ι " , δ, 

χρατιαστικῇ τέχνῃ. ἣ γὰρ ἦν λοιπὴ αὐτοῖν μάχη ἀργός, ταύ- 
-» φὰι χ» χ τ,’ 5 -᾿ 3 

τὴν νῦν ἐξείργασθον, ὥστε μιηδ ἂν ἕνα αὐτοῖς οἷόν τ' εἶναι μιηδ 

ἀντᾶραι." οὕτω δεινὼ γεγόνατον ἐν τοῖς λόγοις μάχεσθαί τε χαὶ 
- , Ν “ , ᾽ 3 

ξελέγχειν τὸ ἀεὶ λεγόμενον, ὁμοίως ἐάν τε ψεῦδος ἐάν τ ἄλη- 
5 3 ΄- » - ϑ' -» 

ὃν, ὦ Κρίτων, ἐν νῷ ἔχω τοῖν ἀνδροῖν παρα- «- οὐ, 4)“ σὺ ξϑ ανὺ -- [-» . τε 
[1 « . 

δοῦναι ἐμαυτόν" χαὶ γάρ φατον ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ποιῆσαι ἂν καὶ 
μ: ἰἐχαιύφο Ι Ι 

-.κ " - Ν " -» ’ὔ 

ἄλλον ὁντινοῦν τὰ αὐτὰ ταῦτα δεινόν. 
γ γ 2 3 ν 3 - ᾿ ᾿ ᾿ς δ 

ΚΡ. Τίύδ᾽΄, ὦ Σόχρατες: οὐ φοβεῖ τὴν ἡλικίαν, μη ἤδη 

΄΄“ττπ ἘΞ τοῦ ΞΟ σβὺ τεῦος ἧς: 

- 5 ΕΝ, » " ΄ Ὶ 

ΣΩ. ἭΧχιστᾶα γ΄, ὦ Κρίτων ἱκανὸν τεχμιήριον ἔχω καὶ 
’, -»" 3 2 ν εν ’ τ “ ᾿ 

παραμύθιον τοῦ εν πῆς αὐτὼ γὰρ τούτω, ὡς ἔπος εἰ- 

ἄσθην ταύτης τῆς σοφίας, ἧς ἔγογ ἐπι- 

θυμῶ, τῆς ΠΝΕῚ ̓ πέρυσι δ᾽ ἢ προπέρυσιν οὐδέπω ἤστην 
,ὔ 3» Ἀ Ομ" 9 Χ κ᾿ ΄ -» ΑΙ 3. Μ ἘΠῚ ΤῊΝ - τ 

σοφώ. ἀλλ᾽ ἐγὼ ἕν μόνον φοβοῦμαι, μὴ αὖ ὄνειδος τοῖν ξένοιν 

Ξοι σι σπερ Κόννῳ τῷ Μητροβίου, [τῷ χιθαριστῇ], ὃς ἐμὲ περιάψω. ὧσ στε οννῷ τῷ. Ὥτροβ ἰοῦ. τῷ χινάριστη ). ος ἐμ. 

διδάσχει ἔτι χαὶ νῦν χιθαρίζειν - ὁρῶντες οὖν οἱ παῖδες οἱ συμ.- 
ΑἹ 2 - ν Ἀ ΤΑ, -» 

φοιτηταὶ [μο0] ἐμοῦ τε καταγελῶσι χαὶ τὸν ἱΚόννον χαλοῦσι 

α. δ. Βοάϊ. ϑαυμάσ ὦ Κ. π. ἀ. τώ γε. 

7). 8. ΟἸοξβεδ τῆς παγχρατίας ἀποῖβ ἰπο]π8ῖ. 

Ο, 3. εὐ 4. διυρρ!ριημθηία ἀποῖ5. ἸηΟ]5], 



ΕΥ̓ΘΥΔΗΝΟΣ. ϑ 
΄ εἶ - ᾿ “- 5.2 ᾿ς ἃ » 3 

γεροντοδιδασχᾶλον. [ἢ δὺν χαὶ τοῖν ξένοιν τις ταὐτὸν τοῦτ 

ὀνειδίσῃ" οἱ δ᾽ αὐτὸ τοῦτ᾽ ἴσως φοβούμενοι τάχα μ᾽ οὐχ ἂν ἐθέ- 

λοιεν προσδέξασθαι. ἐγὼ δ᾽, ὦ Κρίτων, ἐχεῖσε μὲν ἄλλους πέ- 

πευζο; συρμαθητάς μοι φοιτᾷν πρεσβύτας, ἐνταῦθα δέ γ᾽ ἕτέ- 

ρους πειράσομαι πείθειν, χαὶ σὺ τί οὐ συμφοιτᾷς" ἴσως δὲ δέ- 

λ ἡτοῖς ἄξομεν τοὺς σοὺς υἱεῖς " ἐφιέμενοι γὰρ ἐχείνων οἶδ᾽ ἑαῷ αὐτοῖς ἄξομεν τοὺς σοὺς υἱεῖς " ἐφιέ! γὰρ ἐχε ἶ 

ὅτι καὶ ἡμᾶς παιδεύσουσιν. 

ΚΡ. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν χωλύει, ὦ Σώχρατες, ἐάν γε σοὶ δοχῇ. 

ὅτον δέ μοι διήγησαι τὴν σοφίαν τοῖν ἀνδροῖν, τίς ἐστιν. ἵν πρῶτον δέ μοι διήγησαι τὴν σοφ ροῦν, τίς ἐστιν, 
εἰδῶ, ὅ τι χαὶ μαθησόμεθα. 

Π. ΣΏῶ. Οὐχ ἂν φθάνοις ἀχούων᾽ ὡς οὐχ ἂν ἔχοιμί γ᾽ 

εἰπεῖν, ὅτι οὐ προσεῖχον τὸν νοῦν αὐτοῖν, ἀλλὰ πάνυ καὶ προσ- 

εἶχον χαὶ μέμνημαι, χαί σοι πειράσομαι ἐξ ἀρχῆς ἅπαντα, διη- 

γήσασθαι. γατιὰ θεὸν γάρ τιν᾽ ἔτυχον καθήμενος ἐνταῦθα. οὗ- 

περ σύ μἱ εἶδες, ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ μόνος, χαὶ ἤδη ἐν νῷ εἶχον 

ἀναστῆναι" ἀνισταμένου δέ μου ἐγένετο τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ 

δαιμόνιον. πᾶλιν οὖν ἐχαθεζόμην, χαὶ ὀλίγῳ ὕστερον εἰσέρχε- 
, ᾿ 

σθον τούτω, ὅ τ᾽ Εὐθύδημος χαὶ ὃ Διονυσόδωρος, χαὶ ἄλλοι 

μαθηταὶ ἅμα οὐ πολλοὶ ἐμοὶ δοχεῖν " εἰσελθόντες δὲ περιςπατεί- 
2 “-» ᾽ 4 " " ΄ ΠῈ ἡ -" Ἔ 

τὴν ἐν τῷ χαταστέγῳ δρόμῳ. χαὶ οὕπω τούτω δὺ ἡ τρεῖς δρό- 
δ ν Ἷὖἶ Η ΓΡΘΥῚ 7 , μ ᾿ } 

μοὺς περιεληλυθοτ ἤστην, χαὶ εἰσέρχεται Κλεινίας, ὃν σὺ φὴς 

πολὺ ἐπιδεδωχέναι. ἀχηθῆ λέγων" ὄπισθεν δ᾽ αὐτοῦ ἐρασταὶ 

πᾶνυ πολλοί τε [χαὶ ἄλλοι] χαὶ Κτήσιππος, νεανίσχος τις Παια- 
εἰς (λα. » λός τεχ τ θὸς ὴν ᾿ Ι , Ῥ ἐδι εὐ τϑηςς ᾿Ξ Ξ 

νιεύς, μάλα γχαλός τε χἀγαθὸς τὴν φύσιν ᾧ ὅσον μὴ ὑβριστὴς 

δὲ διὰ τὸ νέος εἶναι. ἰδὼν οὖν μ᾽ ὁ Κλεινίας ἀπὸ τῆς εἰσόδου μό- 

γον χαθήμενον, ἄντικρυς ἰὼν παρεχαθέζετο ἐχ δεξιᾶς, ὥσπερ 

χαὶ σὺ φής" ἰδόντες δ᾽ αὐτὸν ὅ τε Διονυσόδωρος χαὶ ὃ Εὐθύ- 

δημος πρῶτον μὲν ἐπιστάντε διελεγέσθην ἀλλήλοιν, ἄλλην χαὶ 
, 2 ᾿; ΡῚ ς -" ε Α Ἁ , 3 - - 

ἄχνην ἀποβλέποντες εἰς ἡμᾶς" γχαὶ γὰρ πάνυ αὐτοῖν προσεῖχον 

τὸν νοῦν" ἔπειτ᾽ ἰόντε ὁ μὲν παρὰ τὸ μειράκιον ἐχαθέζετο, ὃ 

Α. 1. Ψεῦρα χαὶ ἄλλοι 56οιϑὶ. 

Α. 8. Οοηϊίοῖο ὅσον ἔμ᾽ (εἰδένα!. 

1 Ἔ 
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4 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 

3γ. "Ὁ ς " 2 3, «νὰ 9... ἈΣ, τ 2 ΜΦΡ΄ ᾿ς δῳ᾽ »» Βε. 
Ευθύδημος, ὁ δὲ παρ αὐτὸν ἐμὲ ἐν ἀριστερᾷ οἱ ὃ ἄλλοι ὡς 
ο Ὡ 3 ᾿ " ΄ 

ἔχαστος ἐτύγχανεν. ἠσπαζόμιην οὖν αὐτὼ ἅτε διὰ χρόνου ξωρα- 
3 
᾿ ν χώς᾽ μετὰ δὲ τοῦτ᾽ εἶπον πρὸς τὸν Κλεινίαν, ᾽Ω Κλεινία, τώδε 

πολ τὼ ἄνδρε σοφώ. [Εὐθύδημός τε χαὶ Διονυσόδωρος.] οὐ 

ἃ σμικρά, ἀλλὰ τὰ μεγάλα" τὰ γὰρ περὶ τὸν πόλεμον πάντ᾽ 

πίστασθον. ὅσα δεῖ τὸν μέλλοντα στρατηγὸν ἔσεσθαι, τάς τε 

εὶ ΣῈΝ χαὶ τὰς ἡγεμονίας τῶν στρατοπέδων καὶ ὅσ᾽ ἐν᾿ ὅπλοις 

[υἀχεσθαι] διδαχτέον οἵω τε δὲ χαὶ ποιῆσαι. δυνατὸν εἶναι αὐ- 

τὸν αὑτῷ βοηθεῖν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, ἄν τις αὐτὸν ἀδικῇ. 

εἰπὼν οὖν ταῦτα χατεφρονήθην ὑπ’ αὐτοῖν ἐγελασάτην γοῦν 

ἄμφω βλέψαντες εἰς ἀλλήλους, χαὶ ὁ Εὐθύδημος εἶπεν " Οὔτοι 

ἔτι ταῦτα, ὦ Σώχρατες, σπουδάζομεν, ἀλλὰ παρέργοϊς αὐτοῖς 

χρώμεθα. χἀγὼ θαυμάσας εἶπον. Καλὸν ἄν τι τὸ ἔργον ὑμιῶν 

εἴη, εἰ τηλικαῦτα πράγματα παρεργα ὑμῖν τυγχάνει ὄντα, χαὶ 

πρὸς θεῶν εἴπατόν μοι, τί ἐστι τοῦτο τὸ χαλόν. ᾿Αρετην, ἔφη: 
3 
! ὦ Σώχρατες, οἰόμεθα, οἵω τ᾽ εἶναι παραδοῦναι χάλλιστ᾽ ἀνθρώ- 

πὼν χαὶ τάχιστα. 

Π. Ὦ Ζεῦ, οἷον σφώ, ἣν δ᾽ ἐγώ, λέγετον πρᾶγμα πό- 
ἊΝ ἐν ΟΥΥΛΟΝ , 

θεν τοῦτο τὸ ἕρμαιον εὐρέτην : ἐγὼ δὲ περὶ ὑμῶν διενοούμην ἔτι, 
ἰν Ν ᾿ - -" “᾿ , Ὡ 

ὥσπερ νῦν δὴ ἔλεγον, ὡς τὸ πολὺ τοῦτο δεινοῖν ὄντοιν, ἐν ὅπλοις 
᾿ -»" ῇ 

μαχεσθαι. χαὶ ταῦτ᾽ ἔλεγον περὶ σφῷν" ὅτε γὰρ τὸ πρότερον 

ἐπεδημησάτην, τοῦτο μέμνημαι σφὼ ἐπαγγελλομένω. εἰ δὲ νῦν 

ἀχηθῶς ταύτην τὴν ἐπιστήμην ἔχετον, ὕλεω εἴητον" ἀτεχνῶς 
κ ͵ δ Α , , 

γὰρ ἔγωγε σφὼ ὥσπερ θεὼ προσαγορεύω, συγγνώμην δεόμενος 
ΕΣ “ 2, 1.5᾿ Α 2 3. Ὁ -» 59 3 , ᾿ 

ἔχειν μοι τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων. ἀλλ΄ ὁρᾶτον. ὦ Εὐθυδημέ 
" ς -»" 

τε χαὶ Διονυσόδωρε, εἰ ἀληθῆ λέγετον᾽ ὑπὸ γὰρ τοῦ μεγέθους 

τοῦ ἐπαγγέλματος οὐδὲν θαυμαστὸν ἀπιστεῖν. ᾿Αλλ εὖ ἴσθι, 
-" [χ ᾿ ὌΝ ἊΡ - 

ὦ Σώχρατες, ἐφάτην, τοῦτ᾽ οὕτως ἔχον. Μακχαρίξω ἀρ ὑμᾶς 
, ΄ ν - , , -» 3 σ-, 

οὶ τοῦ χτήματος πολὺ μᾶλλον ἢ μέγαν βασιλέα τῆς ἀρχῆς 
΄ " » 7 Ψ ,, ν 

τοσόνὸς δέ μοι εἴπατον. εἰ ἐν νῷ ἔχετον ἐπιδειχνυναι ταὐτὴν τὴν 

(. 9 εἱ 6. Μεουρα πποῖβ 1πο]πιε]. 

Ε. 1. Οὐοάᾷ. οἷον, ἔφην, ἣν δ΄. ἀπᾶ6 σφώ εταΐ. 



ΕΥ̓ΘΥΔΗΝΟΣ. ὅ 
͵ “, -» » ’ 3 3 3 , » ΄ 

σοφίαν. Ἢ πῶς σφῶν βεβούλευται. Ἐπ αὐτὸ γε τοῦτο πάρε- 

σμεν,. ὦ Σώχρατες., ὡς ἐπιδείξοντε χαὶ διδάξοντε, ἐάν τις ἐθέλῃ 
΄ 3 2. - ᾽ ͵ -“ δ ἢ ᾿, 

μανθάνειν. ᾿Αλλ ὅτι μὲν ἐθελήσουσιν ἅπαντες οἱ μίὴ ἔχοντες, 
δε. δ... 6. ἕω... “ - Ὺ " ἰδ, ἃ ΨΥ αὐεσα δου. ς 
ἐγὼ ὑμῖν ἐγγυῶμαι, πρῶτος μὲν ἐγώ, ἔπειτα δὲ Κλεινίας ου- 

τοσί, πρὸς ὃ ἡμῖν Κτησιππός θ᾽ ὅδε Χαὶ οἱ ἄλλοι οὑτοιί, ἦν δ᾽ 
δ'᾽.ῳ᾽ὔ 

ἐγὼ δεικνὺς αὐτῷ τοὺς ἐραστὰς τοὺς Κλεινίου οἵ δ᾽ ἐτύγχανον 

ἡμᾶς ἤδη περιστάμενοι. ὃ γὰρ Κτήσιππος ἔτυχε πόρρω χαθε- 

ζόμενος τοῦ Κλεινίου χαἰμιοὶ δοχεῖν, ὡς ἐτύγχανεν ὁ Εὐθύδη- 

μος ἐμοὶ διαλεγόμενος προνενευχὼς εἰς τὸ πρόσθεν, ἐν μέσῳ ὄν- 

τος ἡμῶν τοῦ Κλεινίου ἐπεσχότει τῷ Κτησίππῳ τῆς θέας βου- 

λόμενός τ᾿ οὖν θεάσασθαι ὁ Κτήσιππος τὰ παιδιχὰ χαὶ ἅμα 

φιλήκοος ὧν ἀναπηδήσας πρῶτος προσέστη ἡμῖν ἐν τῷ χαταν- 

τικρύ" οὕτως οὖν καὶ οἵ ἄλλοι ἐχεῖνον ἰδόντες περιέστησαν ἡμᾶς, 

οὔ τε τοῦ Κλεινίου ἐρασταὶ χαὶ οἱ τοῦ Εὐθυδήμου τε χαὶ Διο- 

νυσοδώρου ἑἕταῖροι. τούτους δὴ ἐγὼ δειχνὺς ἔλ γε τῷ ρελελ αι 

ὅτι πάντες ἕτοιμοι εἶεν μανθάνειν" ὅ τ᾽ οὖν Κτήσιππος συνέφη 

μάλα προθύμως καὶ οἱ ἄλλοι. χαὶ ἐκέλευον αὐτὼ χοινῇ πᾶντες 

ἐπιδείξασθαι τὴν δύναμιν τῆς σοφίας. 

ΙΝ. Εἶπον οὖν ἐγώ, Εὐθύδημε καὶ Διονυσόδωρε, πάνυ 

μὲν οὖν παντὶ τρόπῳ χαὶ τούτοις χαρίσασθον χαὶ ἐμοῦ ἕνεχα 

ἐπιδείξατον. τὰ μὲν οὖν πλεῖστα δῆλον ὅτι οὐχ ὀλίγον ἔργον ἐπι- 

δεῖξαι" τόδε δέ μοι εἴπατον, πότερον τὸν πεπεισμένον ἤδη, ὡς χρὴ 

παρ ὑμῶν μανθάνειν, δύναισθ᾽ ἂν ἀγαθὸν ποιῆσαι ἄνδρα μόνον, 

ἢ καὶ ἐκεῖνον τὸν μήπω πεπεισμένον διὰ τὸ μιὴ οἴεσθαι ὅλως [τὸ 

πρᾶγμα] τὴν ἀρετὴν μαθητὸν εἶναι ἢ υυὴ σφὼ εἶναι αὐτῆς διδα- 

σχάλω: γέ; χαὶ τὸν οὕτως ἔχοντα τῆς αὐτῆς τέχνης ἔργον 

πεῖσαι; ὡς χαὶ διδακτὸν ἡ ἀρετὴ χαὶ οὗτοι ὑμεῖς ἐστέ, παρ᾽ 

ὧν ἂν χάλλιστά τις αὐτὸ μάθοι, ἢ ἄλλης: Ταύτης μὲν οὖν, 

ἔφη, τῆς αὐτῆς, ὦ Σώχρατες, ὃ Διονυσόδωρος. Ὑμεῖς ἄρα, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ ΛΑιονυσόδωρε, τῶν νῦν ἀνθρώπων χάλλιστ᾽ ἂν προ- 

Β. θ6. Μαίΐανϊ ἰἸηἰουραποίίοπθιη, εὐ χαὶ ᾿ἱπβογιῖ, ψα]ρο ὡς δ᾽ 5ε4 Οοἂά. δὲ 

ΟΠ ΔΡποϑοιηΐ. 

Ε 
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θ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
, , Α 2 -»" ’ “7 

τρέψαιτε εἰς φιλοσοφίαν καὶ ἀρετῆς ἐπιμέλειαν ; Οἰόμεθά γε δή; 
κι δ ε:- »" ᾿ 2 αῦ 3) » ᾿ ΩΝΕΣ τος διὰ δὲ Ε 

ὦ Σώχρατεςς Τῶν μὲν τοίνυν ἄλλων τὴν ἐπίδειξιν ἡμῖν, ἔφην, 
ΕῚ »" 3 ΄ » -- 2 Ἁ ΡῚ -- ΄- Α ν 

εἰσαῦθις ἄποθεσθον,. τοῦτο ὃ αὐτὸ ἐπιδείξασθον “ τουτονὶ τὸν 

νεανίσχον πείσατον, ὡς χρὴ φιλοσοφεῖν χαὶ ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι, 

χαὶ χαριεῖσθον ἐμοί τε χαὶ τουτοισὶ πᾶσι. συμβέβηκε γάρ: τι 
- - , , 4 " ΕῚ οιοῦτον τῷ μειρακίῳ τούτῳ᾽ ἐγώ τε χαὶ οἵὸς πάντες. τυγχάνο- 

μεν ἐπιθυμοῦντες ὡς βέλτιστον αὐτὸν γενέσθαι. ἔστι. δ᾽ οὗτος 
΄ κλ » 9 - » » κ 

᾿Αξιόχου μὲν υἱὸς τοῦ ᾿Αλχιβιάδου τοῦ παλαιοῦ, αὐτανεψιὸς δὲ 
» » 9 κ᾿ 2, -- 3 -» γχ. 

τοῦ νῦν ὄντος ᾿Αλχιβιάδου ὄνομα δ᾽ αὐτῷ Κλεινίας. ἔστι δὲ 

ς΄ φοβούμεθα, δὴ περὶ αὐτῷ, οἷον εἰκὸς περὶ νέῳ, μή τις 

θῇ ἡμᾶς ἐπ᾽ ἄλλο τι ἐπιτήδει έψας αὐτοῦ τὴν διά φθῇ ἡπῶς ἐπ ἄλλο τι ἐπιτήδευμα τρέψας αὐτοῦ τὴν διἄνοιαν 

χαὶ διριρθείρῃ. σφὼ οὖν ἥχετον εἰς χάλλιστον ἀλλ εἰ μιή τι 

διαφέρει ὑμῖν, λάβετον πεῖραν τοῦ μειρακίου χαὶ διαλέχθητον 
Ἐς ὖν 

ἐναντίον ἡμιῶν. εἰπόντος οὖν ἐμιοῦ σχεδόν τι αὐτὰ ταῦτα ὁ: Εὐ- 

θύδημος ἅμα ἀνδοΞξίως τε χαὶ θαρραλέως. ᾿Αλλ οὐδὲν διαφέρει, 
ΞΟ ΠΥ 
ω “«ᾷᾧἨηὐχραπες. φ 

δι 

ἢ. ἐὰν μόνον ἐθέλῃ εἰποχρίνεσθαι ὁ νεανίσχος. 
, 

᾿Αλλὰ μὲν δή, ἔφην ἐγώ, τοῦτό γε χαὶ εἴθισται. θαμὰ γὰρ 
2 -" ΓΝ Ἁ » [χὰ 3 

αὐτῷ οἵἷὸε προσιόντες πολλὰ ἐρωτῶσί τε χαὶ διαλέγονται, ὥστ 
Β ΤΙΝΑ ΤᾺ 95 , 
ἐπιξιχῶς Ἔξ εν τὸ ἀποχρίνεσθαι. 

Ν. Τὰ δὲ δὴ μετὰ ταῦτα, ὦ Κρίτων, πῶς ἂν χαλῶς σοι 

διηγησαίμην: οὐ γὰρ σμιχρὸν τὸ ἔργον, δύνασθαι ἀναλαβεῖν 

διςξιόντα σοφίαν ἀμήχανον ὅσην᾽ ὥστ᾽ ἔγωγε, καθάπερ οἱ ποιη- 

ταί, δέομαι ἀρχόμενος τῆς διηγήσεως 1 Μούσας τε χαὶ Μνήμην 
- ᾽ ς 

ἐπικαλεῖσθαι" ἤρξατο δ᾽ οὖν ἐνθένδε ποθὲν ὁ Εὐθύδημος, ὡς 

ἐγῴμαιν. Ὦ Κλεινία, πότεροί εἰσι τῶν ἀνθρώπων οἱ μανθάνον - 

τες, οἱ σοφοὶ ἡ οἱ ἀμαθεῖς; χαὶ τὸ μειράχιον, ἅτε μεγάλου ὄν- 
΄ 2 , ΄, ᾿ 3 ΄ Ἧ Ξ, ᾽ 

ἤματος, ἠηυθοίασέ τε χαὶ ἀπορήσας ἔβλεψεν. εἰς 
ΠΡΝῚ " Χ 3. Ν ΄ 3 Ὁ ,ὔ 3 

χαὶ ἐγὼ γνοὺς αὐτὸν τεθορυβημένον, Θάρρει, Ἣν ὃ᾽ ἐγὼ, ὦ 

Κλεινία, χαὶ ἀπόχρινα, ἀνδρείως, ὁπότερα σοι φαίνεται" ἴσως 

γάρ τοι ὠφελήσει τὴν μεγίστην ὠφέλειαν. χαὶ ἐν τούτῳ ὃ Δίονυ- 

Β. 8. Ριίὸ ἅμα τηϑ]ῖπι μάλα. 

Ὁ. ὅ. δὲ ροξὲ Τὰ ᾿πβογαῖ; τῆοὸχ χαλῶς ἴῃ ἱχανῶς πηπίδηαπη ογ660, 



ΕΥ̓ΘΥΔΗΝΟΣ. γ 

΄ , ν ᾿ " δ᾽ “ ΄ 

σόδωρος προσχύψας μον σμικρὸν πρὸς τὸ οὖς, πάνυ μειδιάσας 

τῷ προσώπῳ, Καὶ μήν, ἔφη. σοί, ὦ Σώχρατες, προλέγω, ὅτι 

ὁπότερ᾽ ἂν ἀποχρίνηται τὸ μειράκιον, ἐξελεγχθήσεται. “χαὶ αὐ- 

τοῦ μεταξὺ ταῦτα. λέγοντος ὁ Κλεινίας ἔτυχεν ἀποχρινάμενος, 

ὥστ᾽ οὐδὲ παραχελεύσασθαί μοι ἐξεγένετο εὐλαβηθῆναι τῷ μει- 

ραχίῳ, ἀλλ ἀπεκρίνατο, ὅτι οἱ σοφοὶ εἶεν οἱ μανθάνοντες. χαὶ 

δ Εὐθύδημος, Καλεῖς δέ τινας, ἔφη, διδασχάλους, ἢ οὖ: ᾿Ὡμο- 

λόγει. Θύχοῦν τῶν μανθανόντων οἱ διδάσχαλοι διδάσχαλοί εἰ- 

σιν, ὥσπερ ὁ χιθαριστὴς καὶ ὁ γραμματιστὴς διδάσχαλοι δήπου 
35 -»"Ἥ ι » Ἵ , ς “- λ -- , -ς , 

σαν σοῦ χαὶ τῶν ἄλλων παίδων, ὑμεῖς δὲ μαθηταί; Σξυνέφη. 
Ἵ“ ϑ, ΞΕ ᾽ , “ Ἄν τ -» [ 
Αλλο τι οὖν. τνίκα ἐμανθάνετε. οὕπω. ἡπίστασθε ταῦτα. ἃ 
ΕῚ , 9 “" 5 3 53: κι 3 χ] “5 ΟῚ 

ἐμανθάνετε: Οὐχ. ἔφη. ᾿Αρ᾽ οὖν σοφοὶ ἥτε, ὅτε ταῦτ᾽ οὐχ 
Δ... 3 - Ξλιςς, 5. (ρὲ 2 - 3 ν , 2 
ἠπίστασθε: Οὐ δῆτα, ἢ ὃ ὃς. Οὐχοῦν εἰ μὴ σοφοί, ἅμα- 

- ἊΝ ς - "ὕ᾿ ΄ κι 3» 3 , 

θεῖς: “Πάνυ γε... Ὑμεῖς ἄρα μανθάνοντες ἃ οὐχ Ὡπίστοσθε ϑ Ξ τ Ξ ἱ ν 

9 πὰ ΑΝ ᾿ ΄ Ε , Ν “ δ 3 

ἀμαθεῖς ὄντες ἐμανθάνετε. Εὑπένευσς τὸ μειράκιον. Οἱ ἅμα- 

θεῖς ἄρα μανθάνουσιν, ὦ Κλεινία, ἀλλ οὐχ οἱ σοφοί. ὡς σὺ 

οἴει. ταῦτ᾽ οὖν εἰπόντος αὐτοῦ. ὥσπερ ὑπὸ διδασχάλου χορὸς 

ἀποσημιήναντος, ἅμα, ἀνεθορύβησάν τε χαὶ ἐγέλασαν οἱ ἑπόμε- 

γον ἐκεῖνοι μετὰ τοῦ Διονυσοδώρον τε χαὶ Εὐθυδήμου " χαὶ πρὶν 

ἀναπνεῦσαι χαλῶς τε χαὶ εὖ τὸ μειράκιον, ἐκδεξάμενος ὁ Διο- 

νυσόδωρος, Τί δ΄, ὦ Κλεινία, ἔφη, ὁπότ᾽ ἀποστοματίζοι ὑμῖν 

ὃ γραμματιστής, πότεροι ἐμανθανον τῶν παίδων τὰ ἀποστομα- 

τιζόμενα, οἱ σοφοὶ ἢ οἱ ἀμαθεῖς: Οἱ σοφοί, ἔφη ὁ Κλεινίας. Οἱ 
δ. "ἡΥ ’ 3 3 2 δι..3 - " 3 2 » 

σοφοὶ ἄρα, μανθάνουσιν. ἀλλ οὐχ οἱ ἀμαθεῖς, χαὶ [οὐχ] ὀρθῶς 

ἄρτι Εὐθυδήμῳ αἀπεχρίνω 6 ἥμῳ ἀπεχρίνο. 
ΝΙ ᾿Ἐνταῦθα δὴ καὶ πάνυ ἐγέλασαν τε καὶ ἐθορύβησαν 

οἱ ἐρασταὶ τοῖν ἀνδροῖν, ἀγασθέντες τῆς σοφίας αὐτοῖν" οἱ δ᾽ 
, ς τῷ ᾿ τὰ ; - ς ΄ 

ἄλλοι ἡμεῖς ἐκπεπληγμένοι ἐσιωπῶμεν. γνοὺς ὃ ἡμᾶς ὁ Εὐθύ- 

δημος ἐχπεπληγμένους. ἵν᾽ ἔτι μᾶλλον θαυμάζοιμεν αὐτόν, οὐχ 
᾿ῖὰς . ’ὔ 9 » , ἀνίει τὸ μειράχιον, ἀλλ᾽ ἠρῶτα, χαὶ ὥσπερ οἱ ἀγαθοὶ ὀρχησταί, 

διπλᾶ ἔστρεφε τὰ ἐρωτήματα περὶ τοῦ αὐτοῦ, χαὶ ἔφη Πότε- 
Ἷ ἱ Ἁ } ΑῚ Ἁ ρα γὰρ οἱ μανθάνοντες μανθάνουσιν ἃ ἐπίστανται. ἢ ἃ μιὴ ἐπί- 
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8 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

τῶν ῳ - ΄ ᾿ ΄ ' ΄ 

στανται: χαὶ ὁ Διονυσόδωρος πᾶλιν μικρὸν πρὸς με Ψψιθυρίσας, 

Ε Καὶ τοῦτ΄, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἕτερον τοιοῦτον, οἷον τὸ πρότε- 9 πὰ Ὁ] ἴ 9 9 

ρον. Ὦ Ζεῦ, ἔφην ἐγώ, ἡ μὴν καὶ τὸ πρότερόν γε καλὸν ἡμῖν 
" ΄ ᾿ , ,ὔ 5 " τὰ , “, ς -" 

ἐφάνη [τὸ ἐρώτημα. Παντ᾽, ἔφη, ὦ Σώχρατες, τοιαῦθ᾽ ἡμεῖς 

ἐρωτῶμεν ἄφυχτα. Τοιγάρτοι, ἦν ὃ᾽ ἐγώ, δοχεῖτέ μοι εὐδὸ- 

χιμεῖν παρὰ τοῖς μαθηταῖς. ἐν δὲ τούτῳ ὁ μὲν Κλεινίας τῷ Ε΄ὸ- 
τς 2 .“ , Ἂ , ᾿ 

θυδήμῳ ἀπεχρίνατο, ὅτι μανθάνοιεν οἱ μανθάνοντες ἃ οὐκ ἐπί- 

σταιντο᾽ ὃ δὲ ἤρετο αὐτὸν διὰ τῶν αὐτῶν ὦνπερ τὸ πρότερον" 

ττ Τί δέ; ἡ ὃ ὅς, οὐχ ἐπίστασαι σὺ γράμματα: Ναί, ἔφη. Οὐ- 

χοῦν ἅπαντα: ᾿Ὡμολόγει. “Ὅταν οὖν τις ἄποστ οματίζῃ ὁτιοῦν, 
, ς ΄ 

οὐ γράμματ᾽ ἀποστοματίζει; “Ὡμολόγει. Οὐχοῦν ὧν τι σὺ 

ἐπίστασαι. ἔφη, ἀποστοματίζει, εἴπερ πάντ᾽ ἐπίστασαι: Καὶ 
» 6 γχ." Ὧν ὌΝ ἐκ ί- Ξ5 

τοῦτ ὡμολόγει. Τί οὖν: ἢ δ᾽ ὅς, αρα σὺ μὲν οὐ μανθάνεις 

ἅττ ἂν ἀποστοματίξῃ τις, ὁ δὲ μὴ ἐπιστάμενος γράμματα 

μανθάνε.: Οὖὔχ, αλλ ΕΣ ἡ ὃ ὅς, μανθάνω. Οὐχοῦν ἃ ἐπί- 

Β στᾶσαι, ἔφη, μανθάνεις, εἴ πέρ ἡ ἅπαντα τὰ γράμματα ἐπίστα- 
ς “ 

σαι. ᾿Ὡμολόγησεν. Οὐχ ἄρα ὀρθῶς ἀπεχρίνω, ἔφη. χαὶ οὔπω 

σφόδρα, τι ταῦτ᾽ εἴρητο τῷ Εὐθυδήμῳ, καὶ ὃ Διονυσόδωρος ὥσπερ 

σφαῖραν ἐχδεξάμενος τὸν λόγον πάλιν ἐστοχάξετο τοῦ μειρακίου, 

χαὶ εἶπεν " ᾿Εξαπατᾷ σε Εὐθύδημος, ὦ Κλεινία. εἰπὲ γάρ μοι, τὸ 

μανθάνειν οὐχ ρου ἐστὶ λαμβάνειν τούτου, οὐ ἄν τις μαν- 

θάνῃ: ᾿Ὡμολόγει ὁ Κλεινίας. Τὸ δ᾽ ἐπίστασθαι, ἡ δ᾽ ὅς, ἄλλο τι 5 θὲ}. ᾽ 3) 

; ἢ ἔχειν ἐπιστήμην ἤδη ἐστίν; Συνέφη. Τὸ ἄρα μὴ ἐπίστασθαι σ Ἢ εχειν 7150] τ «Ἢν ἤ Ἢ ἐστίν: “ὦ Ξφ ᾿. Ο ας μη Ὀ 

΄ ΓΑΕ, ᾿ ὙΞε ἐϑοὐ τω ὗς Ὧ λό" «ἃς. νὰ Πόέ . ἊῊ 2.,Διο μήπω ἔχειν ἐπιστήμην ἐστίν ; “Ὡμολόγει αὐτῷ. Πότεροι οὖν εἰσὶν 

οἱ λαμβάνοντες ὁτιοῦν, οἱ ἔχοντες ἤδη ἡ οἵ ἂν υνἡ ἔχωσιν : Οἵαν μὴ. 

Οὐχοῦν ὡμολόγηκας εἶναι τούτων χαὶ τοὺς μὴ ἐπισταμένους, τῶν 
2 

μὴ ἐχόντων; Κατένευσε. Τῶν λαμβανόντων ἄρ᾽ εἰσὶν οἱ μανθά- 

γψυρσο ὑμῖν. 

Θ 
2 

4. Ῥῖο πάντα δία. οὔτι Οοἷ5]. ταῦτα. Μαϊη γράμματα. 

Α. δ. ΒοάΙ. ἄρα σὺ μανϑάνεις. Οοἶδ!. ἄρα σὺ οὐ μ. Μοχ ἐγὼ Ξαρρ!ενί 

αθοπίς 56ηβα. 

Ο. 3. Ψιυίρο πότερον. Οοττοχὶς Ηϊβομῖρ. Μοχ ἔχωσιν ΔΡ αἰέξεγο σὲ ἄν μή 

δα Ῥυπήθτη τοίγαχὶ. 
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νοντες, ἀλλ᾽ οὐ τῶν ἐχόντων: Συνέφη. Οἱ μὴ ἐπιστάμενοι ἄρα. 

ἔφη, μανθάνουσιν, ὦ Κλεινία, ἀλλ᾽ οὐχ οἱ ἐπιστάμενοι. 

ΝΠ. ἜΣι δὴ ἐπὶ τὸ τρίτον χαταβαλῶν ὥσπερ πάλαισμα 
Υ 

δ ." ᾿ ἢ “ἃ ; 7 
ὥρμα ὁ Ἐυθύδημος τὸν νεανίσκον" χάγω γνοὺς βαπτιζόμενον 

τὸ μειράχιον, βουλόμενος ἀναπαῦσαι. αὐτό, μιὴ ἡμῖν ἀποδειλιά- 

σεις, παραμυθούμενος εἶπον" ᾽Ω Κλεινία, μκιὴ θαύμαζε, εἴ σοι 

φαίνονται ἀήθεις οἱ λόγοι. ἴσως γὰρ οὐκ αἰσθαΐνει, οἷον ποιεῖτον 

τὼ ξένω περὶ σέ ποιεῖτον δὲ ταὐτόν, ὅπερ οἵ ἐν τῇ τελετῇ τῶν 

Κορυβάντων, ὅταν τὴν θρόνωσιν ποιῶσι περὶ τοῦτον, ὃν ἂν μέλ- 

λῶσι τελεῖν. χαὶ γὰρ ἐχεῖ χορεία τίς ἐστι χαὶ παιδιαί, εἰ ἄρα 
᾿ » ᾿ » ΄ ΨῚ 2 μ᾿ ’ ᾿ " 

χαὶ τετέλεσαι" χαὶ νῦν τούτω οὐδὲν ἄλλο Ἢ χορεύετον περὶ σὲ 

χαὶ οἷον ὀρχεῖσθον παίζοντε, ὡς μετὰ τοῦτο τελοῦντε. νῦν οὖν 

νόμισον τὰ πρῶτα τῶν ἱερῶν ἀχούειν τῶν σοφιστικῶν. πρῶτον 
, Ω᾽ ᾽ Δ..39 “ 2 , - ἀδος 

γάρ. ὡς φησι Πρόδικος. περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος μαθεῖν δεῖ 
. Α δ. 8, , “᾿ λ ΄, ο΄ ᾽ Ω ᾿ ΄ 

ὃ δὴ χαὶ ἐνδείχνυσθον σοι τὼ ξένω, ὅτι οὐκ ἤδεισθα τὸ μανθά- 
[χ 2 ἴω » Ὁ κ δι Ὰ » ΄- Ω᾽ ᾿ νεῖν ὅτι οἱ ἀνθρῶποι χαλοῦσι μὲν ἐπὶ τῷ τοιῷδε, ὅταν τις ἐξ 

ἀρχῆς υηδεμίαν ἔχων ἐπιστήμην περὶ πράγματός τινος ἔπειθ᾽ 
“΄ 9 - , . -» " 

ὕστερον αὐτοῦ λαμβάνῃ τὴν ἐπιστήμην, χαλοῦσι δὲ ταὐτὸν 
» Α ζ ν Ἶ ’ » ΄ 

τοῦτο καὶ ἐπειδὰν ἔχων ἤδη τὴν ἐπιστήμην ταύτῃ τῇ ἐπιστήμῃ 
4 -" - αν; χδ ΟΝ ᾿ 

ταὐτὸν τοῦτο πρᾶγμα ἐπισκοπῇ ἢ πραττόμενον ἢ λεγόμιενον. 

μᾶλλον μὴν αὐτὸ ξυνιέναι χαλοῦσιν ἢ μανθάνειν. ἔστι δ᾽ ὅτε 

χαὶ μανθάνειν" σὲ δὲ τοῦτο, ὡς οὗτοι ἐνδείκνυνται. διαλέληθε; 

ταὐτὸν ὄνομα, ἐπ ἀνθρώποις ἐναντίως ἔχουσι χείμιενον, ἐπὶ τῷ τ᾽ 

εἰδότι χαὶ [ἐπὶ] τῷ μή᾽ παραπλήσιον δὲ τούτῳ χαὶ τὸ ἐν τῷ 

δευτέρῳ ἐρωτήματ', ἐν ᾧ ἠρώτων σε, πότερα μανθάνουσιν οἱ ἄν- 

θρωποι ἃ ἐπίσταντα', ἢ ἃ μιή. ταῦτα δὴ τῶν μαθημάτων πα:- 

διά, ἐστι΄ διὸ χαί φημι ἐγώ σοι τούτους προσπαίζειν " παιδιὰν 

δὲ λέγω διὰ ταῦτα. ὅτι, εἰ χαὶ πολλά τις ἢ καὶ πᾶντα τὰ 

τοιαῦτα μάθοι, τὰ μὲν πράγματ᾽ οὐδὲν ἂν μᾶλλον εἰδείη πῇ μάθοι, τὰ μὲν πράγι ἐν ἂν μ δείη πῇ 
ἔχει, προσπαίζειν δ᾽ οἷός τ᾽ ἂν εἴη τοῖς ἀνθρώποις διὼ τὴν τῶν 

Α. 4. Ψυίρο μὲν. 

Α. 7. ἐπὶ 56ο]υβῖ. 
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ὀνομάτων διαφορὰν ὑποσχελίζων χαὶ ἀνατρέπων, ὥσπέρ οἱ τὰ 

σχολύθρια, τῶν μελλόντων χκαθιξζήσεσθαι. ὑποσπῶντες χαίρουσι καὶ 

γελῶσιν, ἐπειδὰν ἴδωσιν ὕπτιον ἀνατετραμμένον. ταῦτα μὲν 

οὖν σοι παρὰ τούτων νόμιζε παιδιὰν γεγονένα!"" τὸ δὲ μετὰ ταῦτα 

δῆλον ὅτι τούτω γέ σοι αὐτὰ τὰ σπουδαῖα ἐνδείξεσθον,. χἀγὼ 

ὑφηγήσομαι αὐτοῖν ἅ μοι ὑπέσχοντο ἀποδώσειν. ἐφάτην γὰρ 

ἐπιδείξεσθαι τὴν προτρεπτικὴν σοφίαν" νῦν δέ, μοι δοχεῖ, δεῖν 

φηθήτην πρότερον παῖσαι πρὸς σέ. ταῦτα μὲν οὖν, ὦ Εὐθύ- 

δημέ τε χαὶ Διονυσόδωρε, πεπαίσθω τε ὑμῖν, χαὶ ἴσως ἱκανῶς 

ἔχει" τὸ δὲ δὴ μετὰ ταῦτα ἐπιδείξατον προτρέποντε τὸ μειρά- 

χιον, ὅπως χρὴ σοφίας τε χαὶ ἀρετῆς ἐπιμεληθῆναι. πρότερον 

ὃ᾽ ἐγὼ σφῷν ἐνδείξομαι, οἷον αὐτὸ ὑπολαμβάνω χαὶ οἵου αὐτοῦ 

ἐπιθυμῶ ἀκοῦσαι" ἐὰν οὖν δόξω ὑμῖν ἰδιωτικῶς τε χαὶ γελοίως 

αὐτὸ ποιεῖν, μκή μου χαταγελᾶτε᾽ ὑπὸ προθυμίας γὰρ τοῦ ἀκοῦ- 

σα, τῆς ὑμετέρας σοφίας τολμήσω ἀπαυτοσχεδ'άσαι ἐναντίον 

ὑμῶν. ἀνάσχεσθον οὖν ἀγελαστὶ ἀκούοντες αὐτοί τε χαὶ οἱ μα- 

θηταὶ ὑμῶν" σὺ δέ μοι. ὦ παῖ ᾿Αξιόχου, ἀπόκριναι. 

ΝΠ]. ᾿Αρά γε πάντες ἄνθρωποι βουλόμεθα εὖ πράττει : 

ἢ τοῦτο μὲν ἐρώτημα ὧν νῦν δὴ ἐφοβούμην ἕν τῶν χαταγελά- 

στων: ἀνόητον γὰρ δήπου χαὶ τὸ ἐρωτᾷν τὰ τοιαῦτα τίς γὰρ 

οὐ βούλετα.. εὖ πράττειν; Οὐδεὶς ὅστις οὐκ, ἔφη ὁ Κλεινίας. 

Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ: τὸ δὲ μετὰ τοῦτο, ἐπειδὴ βουλόμεθα; εὖ πράτ- 

τειν. τεββ ἂν εὖ πράττοιμεν; ἀρ ἂν εἰ ἡμῖν πολλὰ κἀγαθὰ εἴη: 

ἢ τοῦτ᾽ ἐκείνου ἔτι εὐηθέστερον; δῆλον γάρ ποὺ καὶ τοῦθ᾽ ὅτι 

οὕτως ἔχει. Συνέφη. Φέρε δή, κε ανὰ δὲ ποῖ ἄρα τῶν ὄν- 

τῶν τυγχάνει ἡμῖν ὄντα; ἢ οὐ χαλεπὸν οὐδὲ σεμνοῦ ἀνδρὸς παΐνυ 

τι οὐδὲ τοῦτο ἔοικεν εἶναι εἰ μΝ ν: πᾶς γὰρ ἂν ἡμῖν εἴποι, ὅτι 

τὸ πλουτεῖν αὐθθον ἡ γάρ: Πανυ γ᾽, ἔφη. Οὐχοῦν χαὶ τὸ 

ὑγιαίνειν χαὶ τὸ χαλὸν εἶναι χαὶ τάλλα χατὰ τὸ σῶμα ἱκανῶς 

Β παρεσχευάσθαι: Συνεδόχει. ᾿Αλλὰ μιὴν εὐγένειαί τε χαὶ δυνά- 

δεῖς χαὶ τιμαὶ ἐν τῇ ἑαυτοῦ δῆλά ἐστιν ἀγαθὰ ὄντα. “Ὡμο- 

Ε. 1. Ψαϊρο αὐτοσχεδιάσαι. Φυοὰ ἀθαϊ 6 ΟἸαγκίαπο τϑοθρὶ Ηθυτη, 
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λόγει. Τί οὖν, ἔφην, ἔτι ἡμῖν λείπεται τῶν ἀγαθῶν: τί ἄρα 

ἐστὶ τὸ σώφρονά τ᾽ εἶναι καὶ δίκαιον χαὶ ἀνδρεῖον ; πότερον 
. , 9 , -» ’ ν -»" » ς 3 ᾿ 

πρὸς Διός, ὦ Κλεινία, ἡγεῖ συ. ἐᾶν ταῦτα τιθῶμεν ὡς ἀγαθα, 

ὀρθῶς ἡμᾶς θήσειν, ἢ ἐὰν μή; ἴσως γὰρ ἄν τις ἡμῖν ἀμφισβη- 

τήσειξ᾽ σοὶ δὲ πῶς δοχεῖ; ᾿Αγαθά, ἔφη ὁ Κλεινίας. Εἶεν, ἣν 

δ᾽ ἐγώ τὴν δὲ σοφίαν ποῦ χοροῦ τάξομεν; ἐν τοῖς ἀγαθοῖς, ἢ 

πῶς λέγεις: Ἔν τοῖς ἀγαθοῖς. ᾿Ενθυμοῦ δή, μή τι παραλί- 

πῶμεν τῶν ἀγαθῶν, ὅ τι καὶ ἄξιον λόγου. ᾿Αλλά μοι δοχοῦ- 
» 2 ’, ΄ γ΄ , ᾿ Ἁ 2 ᾿ Φ [ 

μὲν. ἔφη; οὐδέν, ὁ Κλεινίας. χαάγὼ ἀναμνησθεὶς εἶπον οτι 

Ναὶ μὰ Δία χινδυνεύομιέν γε τὸ μέγιστον τῶν ἀγαθῶν παραλι- 

πεῖν. Τί τοῦτο: ἦ ὃ ὅς: Τὴν εὐτυχίαν, ὦ Κλεινία" ὃ παν- 

τες φασί, χαὶ οἱ πάνυ φαῦλοι, μέγιστον τῶν ἀγαθῶν εἶναι. 
3 “ - ’ “΄ 3 ἣ 353 , , 5 Γ 

Ἀληθῆ λέγεις, ἔφη. χαάγὼ αὖ πᾶλιν μετανοησας εἶπον ὁτι 
9 , , 2 ΄ 9. «Ε΄ ἢ - ᾿ δίῳ, «ἢ ᾿ ΄ 
Ολίγου χαταγέλαστοι ἐγενόμεθ᾽ ὑπὸ τῶν ξένων ἐγὼ τε χαὶ σύ, 

ὦ παῖ ᾿Αξιόχουι. ᾿Γ{ δή, ἔφη. τοῦτο; “Ὅτι εὐτυχίαν ἐν τοῖς 
» , - ᾿ 5, Η - - “ΠΝ 2 γχ'] ἔμπροσθεν θέμενοι νῦν δὴ αὐθις περὶ τοῦ αὐτοῦ ἐλέγομεν. 

οὖν δὴ τοῦτο; Καταγέλαστον δήπου, ὃ πάλαι πρόκειται, τοῦτο 

πάλιν προτιθέναι χαὶ δὶς ταὐτὰ λέγειν. Πῶς, ἔφη, τοῦτο λέ- 
ιν , , 53 ΡΒ , 2 , ᾽ , - -" μ 

γεις: Ἢ σοφία δήπου, ἠν ὃ ἐγὼ, εὐτυχία ἐστί᾽ τοῦτο δὲ χᾶν 

παῖς γνοίη. χαὶ ὃς ἐθαύμασεν" [οὕτως ἔτι νέος τε χαὶ εὐήθης 
᾿ ὃς ν Ἁ Ν 8, Δ ΄ς 3 3 2 3 " 

ἐστί] χἀγὼ γνοὺς αὐτὸν θαυμάζοντα. ᾿Αρ'᾽ οὐχ οἶσθα,, ἔφην, 
Ω , ὲ " 2 , 9 , ο 2 ᾿" 2 , 

ὦ Κλεινία, ὅτι περὶ αὐλημάτων εὐπραγίαν οἱ αὐληταὶ εὐτυχέ- 

στᾶτοΐ εἰσιν: :Συνέφη. Οὐχοῦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, καὶ περὶ γραμμά- 

τῶν γραφῆς τε χαὶ ἀναγνώσεως οἱ γραμματισταί; Πάνυ γε. ᾿{ 
᾿ - “4 ΄ -» “͵ ’ 

δέ; πρὸς τοὺς τῆς θαλάττης κινδύνους μῶν οἴει εὐτυχεστέρους 

τινὰς εἶναι. τῶν σοφῶν χυβερνητῶν, ὡς ἐπὶ πᾶν εἰπεῖν; Οὐ δῆτα. 

Τί δέ; στρατευόμενος μετὰ ποτέρου ἂν ἥδιον τοῦ χινδύνου τε 

χαὶ τῆς τύχης μετέχοις, μετὰ σοφοῦ στρατηγοῦ ἢ μετ᾽ ἀμα- 

θροῦς; Μετὰ σοφοῦ. [1{ δέ; ἀσθενῶν μετὰ ποτέρου ἂν ἡδέως 

χινδυνεύοις, μετὰ σοφοῦ ἰατροῦ ἢ μετ᾽ ἀμαθοῦς: Μετὰ σοφοῦ. 

Ἑ. 8. 9. Αααϊίαιηρθηΐαιμ 560] 81]. 

") 

Ε 
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Αρ᾽ οὐχ, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὅτι εὐτυχέστερον ἂν οἴΞι πράττειν μετὰ σο- 

980 φοῦ πράττων ἢ μετ᾽ ἀμαθοῦς: Ξυνεχώρει. Ἢ σοφία ἄρα παν- 

ταχοῦ εὐτυχεῖν ποιεῖ τοὺς ανθρώπους. οὐ γὰρ δήπου ἁμαρτά- 

νοι Υ᾽ ἄν ποτέ τις σοφίᾳ, ἀλλ᾿ ἀνάγκη ὀρθῶς πράττειν χαὶ τυγ- 

χάνειν᾽ ἡ γὰρ ἂν οὐχέτι σοφία εἴη. 

ΙΧ. Σξυνωμολογησάμεθα τελευτῶντες οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ἐν 
, [ -Ἔ-« 9 ὦ» , , ΦΥ͂ ἧς - 

Β χεφαλαίῳ οὕτω τοῦτ᾽ ἔχειν, σοφίας παρούσης, ᾧ ἂν παρῇ, μη- 
-ὶ ΓΎΡΩ) 3 , ΠΩΣ ᾿ ᾿ - 4 

ἂν προσδεῖσθαι εὐτυχίας ἐπειδὴ δὲ τοῦτο συνωμολογησάμεθα, 

πάλιν ἐπυνθανόμην αὐτοῦ τὰ πρότερον ὡμολογημένα πῶς ἄρ, 

ἡμῖν ἫΥ ἀρῆον δυό γάρ. ἔφην, εἰ ἡμῖν ἀγαθὰ πολλὰ 

παρείη. εὐδαιμονεῖν ἂν χαὶ εὖ πράττειν. Συνέφη. ᾿Αρ᾽ οὖν. 

ἐεκξφώο, μεν ἂν διὰ τὰ παρόντα ἀγαθά, εἰ μηδὲν ἡμᾶς ὧὠφε- 
᾿Ὶ 

4 

λοίη ἡ εἰ ἀξοάνον Εἰ ὠφελοίη, ἔφη. Αρ᾽ οὖν ἄν τι ὠφελοίη, εἰ 

Ο εἴη μόνον ἡμῖν, χρῴμεθα δ᾽ αὐτοῖς μή; οἷον σιτία εἰ" ἡμῖν εἴη 
Ν ΄ ΄ μ᾿ ΄ , - ΄ ", Δ᾽ δ' 3 

πολλα,, ἐσθίοιμιεν δὲ μιῇ, Ἢ πότον, πίνοιμεν δὲ μη, ἔσθ᾽ ὁ τι ὥφε- 

λοίμεθ᾽ ἄν; Οὐ δῆτα, ἔφη. Τί δέ; οἱ δημιουργοὶ πάντες: εἰ 

αὐτοῖς εἴη πάντα τὰ ἐπιτήδεια, παρεσχευασμένα, ἑκάστῳ εἰς τὸ 
" ͵ - -- 7 5. “" σαϊ ΞΖ 

ἑαυτοῦ ἔργον, χρῷντο δ᾽ αὐτοῖς μή, ἀρ᾽ ἂν οὗτοι εὖ πράττοιεν 
ν ν ἐν ,ὔ ΄ 4. Ὁ - 

διὰ τὴν χτῆσιν, ὅτι χεχτημένοι εἶεν πάνθ᾽ ἃ δεῖ [χεὰκ ὐκός τὸν 

δημιουργόν: οἷον τέκτων, εἰ παρεσχευασμένος εἴη τά τ᾽ ὄργανα 

Ρ ἅπαντα χαὶ ξύλα ἱκανά, τεχταίνοιτο δὲ μιή, ἔσθ᾽ ὅ τι ὠφελοῖτ᾽ 

ἂν ἀπὸ τῆς χτήσεως: Θὐδαμῶς, ἔφη. Τί δέ: εἴ τις χεχτη- 
, ὝἽ “αἴ Υ͂ «“ -»" - ΘᾺ ν , τ ’ 

μένος εἴη πλοῦτον τε χαὶ ἃ νῦν δη ἐλέγομεν παντὰ ταγαθα. 

χρῷτο δὲ αὐτοῖς μιῇ, ἀρ ἂν εὐδαιμονοίη διὰ τὴν τούτων χτῆσιν 

τῶν ἀγαθῶν; Οὐ δῆτα, ὦ Σώχρατες. Δεῖ γΥ᾽ ἄρα; ἔφην, ὡς 

ἔοικε, τὴ μόνον χεχτῆσθα'. τὰ τοιαῦτ᾽ ἀγαθὰ τὸν μέλλοντ᾽ εὖ- 
Ξῶ τα ν ι ᾿Ξ 3 ΑΣΑ, α ς δι ᾿ 

δαίμονα, ἔσεσθαι. ἀλλὰ χαὶ χρῆσθαι αὐτοῖς ὡς οὐδὲν ὄφελος 

τῆς χτήσεως γήνεται. ᾿Αληθῆ λέγεις. ᾿Δρ οὖν, ὦ Κλεινία; 
᾿ 

ἤδη τοῦθ᾽ ἱκανὸν πρὸς τὸ εὐδαίμονα, ποιῆσαί τινα, τό τε χεκτῆ- 

Ε ΕΚ τὸ. νωρο ἀρ᾽ οὖν. 
Β. 8. Ψιϊρο ἄν, οομπέγα 56 ΏΒΌΤΙΩ, 

Ὁ. ὅ, σψυϊρο δεῦ. 
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, » » » ὦ 

σθαι τἀγαθὰ χαὶ τὸ χρῆσθαι αὐτοῖς; "Εμοιγε δοχεῖ. Πότερον, 
ΕΥ̓ τ ΄ 4. 2 -" -“" 7 μ᾿ Δ Ὑ ΓΕὰ 2 ἰδ 
Ἣν ὃ ἐγώ. ἐὰν ὀρθῶς χρῆταί τις ἡ καὶ ἐᾶν μη: αν ὀρθῶς. 
ἐξ τὰ - Ῥ ὅνι ΄ 3 , , 

Καλῶς γε, ἣν δ᾽ ἐγώ. λέγεις. πλεῖον γάρ που. οἶμαι, θάτερόν 
-" [ν » ; 9 » ’ μ Α 2 Ὁ Ἁ 

ἐστιν, ἐάν τις χρῆται ὁτῳοῦν μιὴ ὀρθῶς πράγματι ἡ ἐαν ἐᾷ τὸ 
᾿ νι ’ εἾ 2 δ Ἁ α΄': Αι 3 , 5 Ἧ 2 [2 

μὲν γὰρ χαχόν, τὸ δ᾽ οὔτε χαχὸν οὔτ᾽ ἀγαθόν ἢ οὐχ οὕτω 

φαμέν; Ξυνεχώρει. Τί οὖν; ἐν τῇ ἐργασίᾳ τε καὶ χρήσει τῇ 
Α Ἁ ΄ “»“ 2) , ᾽ Ν 3 ω 3 -» » 

περὶ τὰ ξύλα μῶν ἄλλο τί ἐστι τὸ ἀπεργαζόμενον ὀρθῶς χρῆ- 

σθα!. ἢ ἐπιστήμη ἡ τεχτονιχή; Οὐ δῆτα, ἔφη. [᾿Αλλὰ μήν που 
Ἢ » ᾿ ᾿ ΄ ΕῚ , Ν 32 » 2 μ :] ᾿ ς 

χαὶ ἐν τῇ περὶ τὰ σχεύη ἐργασία τὸ ὀρθῶς ἐπιστήμη ἐστὶν ἢ 
2 , ς- “ 3: μ 3 5 3. οαΐον ἢ ᾿ ΞΤῸ . 

απεργαζομένη. Συνέφη.] Αρ οὖν. ἦν ὃ ἐγὼ, χαὶ περὶ τὴν 

χρείαν ὧν ἐλέγομεν τὸ πρῶτον τῶν ἀγαθῶν, πλούτου τε καὶ 

ὑγιείας χαὶ κάλλους, τὸ ὀρθῶς πᾶσι τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι ἐπι- 

στήμη ἦν ἡγουμένη χαὶ χατοςθοῦσα τὴν πρᾶξιν, ἢ ἄλλο τι: 
2 ΄ 353. Ψ ὯΝ, 3 Γ Ω 3 , , 4 ι 2 

" ἘΣ ῳ - Επιστημ! ὃ ὃς. Οὐ μόνον ἄρα εὐτυχίαν, ἄλλα χαὶ εὖ 

πραγίαν. ὡς ἔοικεν, ἡ ἐπιστήμη παρέχει ἐν πάσῃ χτήσει τε 

χαὶ πράξει. Ὡμολόγει. ᾽Αρ᾽ οὖν ὦ πρὸς Διός, ἦν δ᾽ ἐγώ, 
᾿ ΄ " " , » , τ ᾿ 
ὄφελός τι τῶν ἄλλων χτημάτων ἄνευ φρονήσεως χαὶ σοφίας: 
ΤΩΡ δι ἡ Ἵ Ἄν, ὃ» ᾿ , ν ᾿" ΄ 

ἄρα Ὑ ἂν Ὄναιτ ἄνθρωπος πολλα χεχτημένος χαὶ πολλαὶ πρᾶτ- 

τῶν νοῦν ἱκὴ ἔχων, ἢ μᾶλλον ὀλίγα; ὡδε δὲ σχόπει᾽ οὐχ ἐλάτ- 

τῷ πράττων ἐλάττω ἂν ἐξαμαρτᾶνοι. ἐλάττω δὲ ἁμαρτάνων 

ἧττον ἂν χαχῶς πράττοι, ἧττον δὲ χακῶς πράττων ἄθλιος ἧτ- 

τον ἂν εἴη: Πάνυ γ᾽, ἔφη. Πότερον οὖν ἂν μᾶλλον ἐλάττω 
τις πο ’ "ἢ Ὥ Ὡ Ἂ ) ; ῬΞΕΞ Πέ ῳ Ε Π ’ Ξ ᾿ ΠΥ 

ς πράττοι πένης ὧν ἢ πλούσιος: Πένης, ἔφη. Πότερον 
3 ᾽ 7 ΄ ᾿ 7 

ἀσθενὴς ἢ ἰσχυρός: ᾿Ασθενήῆς. Πότερον δ᾽ ἔντιμος ἢ ἄτιμος: 

ἤλτιμος. Πότερον δ᾽ ἀνδρεῖος ὧν [χαὶ σώφρων] ἐλάττω ἂν πράτ- 

του ἢ δειλός: Δειλός, Οὐκοῦν χαὶ ἀργὸς μᾶλλον ἢ ἐργάτης: 
, -“ μ) -“ 

Συνεχώρει. Καὶ βραδὺς μᾶλλον ἢ ταχύς, χαὶ ἀμβλὺ ὁρῶν χαὶ 
2 “-" ᾿ -» -" 

ἀχούων μᾶλλον ἢ ὀξύ; Πάντα τὰ τοιαῦτα ξυνεχωροῦμεν ἀλλή- 
2 " ΠΥ νὰ 

λοις. ᾿Εν χεφαλαΐῳ δ᾽, ἔφην, ὦ Κλεινία, χινδυνεύει σύμπαντα, 
ΑΝ Ἂς , 3 Ἄ; ἃ τὸ πρῶτον ἔφαμεν ἀγαθὰ εἶναι, οὐχ εἶναι ὅπως αὐτά γε χαθ᾽ 

Α, 1. 8. Μαϊΐίπι τοῦ εἰ ἡ ἡγουμένη. 

Ο. 7. χαὶ σώφρων 5661]. 
». 7 

1. 4. Ῥοῖονὶ ρ]οββοιηα: περὶ τούτου ὁ λόγος αὐτοῖς. 

Ε 

Β 

σ 
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αὑτὰ πέφυχεν ἀγαθά, ἀλλ᾽ ὡς ἔοικεν ὧδ᾽ ἔχει" ἐὰν μὲν αὐτῶν 

ἡγῆται ἀμαθία, μείζω χαχὰ εἶναι τῶν ἐναντίων, ὅσῳ δυνατώ- 
ς - - ς " “Ὁ τερα ὑπηρετεῖν τῷ ἡγουμένῳ χαχῷ ὄντι" ἐὰν δὲ φρόνησίς τὲ 

Ε χαὶ σοφία. μείζω ἀγαθά" αὐτὰ δὲ γχαθ᾽ αὑτὰ οὐδέτερα αὐτῶν 

οὐδενὸς ἄξια εἶναι. Φαίνεται, ἔφη, ὡς ἔοιχεν, οὕτως, ὡς σὺ 

λέγεις. Τί οὖν ἡμῖν συμβαίνει ἐκ τῶν εἰρημένων: ἄλλο τι ἢ 
᾿ δ χ “ἢ ΕΠ ᾽ . » ͵΄ , ᾿ 

τῶν μὲν ἄλλων οὐδὲν ὃν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε χαχόν. τούτοιν δὲ 

δυοῖν ὄντοιν ἡ μὲν σοφία ἀγαθόν, ἡ δὲ ἀμαθία χαχόν; Ὡμολόγει. 

38. ΟΧ, Ἔτι τοίνυν, ἔφην, τὸ λοιπὸν ἐπισχεψώμεθα. ἐπειδὴ 

εὐδαίμονες μὲν εἶναι προθυμούμεθα πάντες, ἐφάνημεν δὲ τοιοῦ- 

τοι γιγνόμενοι ἐκ τοῦ χρῆσθαί τε τοῖς πράγμασι χαὶ ὀρθῶς χρῆ- 

σθαι, τὴν δὲ ὀρθότητα χαὶ εὐτυχίαν ἐπιστήμη ἡ παρέχουσα, δεῖ 

δή, ὡς ἔοικεν, ἐχ παντὸς τρόπου ἅπαντ᾽ ἄνδρα τοῦτο παρα- 

σχευάζεσθαι, ὅπως ὡς σοφώτατος ἔσται" ἢ οὖ; Ναί, ἔφη. Καὶ 
ΝΥ ’ σ....9 4} - ΄ ᾿ 

παρὰ πατρός γε δήπου τοῦτ᾽ οἰόμενον δεῖν παραλαμβάνειν πολὺ 

Β μᾶλλον ἢ χρήματα. χαὶ παρ᾿ ἐπιτρόπων χαὶ φίλων τῶν τ΄ ἄλ μ. ἢ χρήμ νῃ»ς “ ἐν Φὶν ἐν Ὁ φ »» 

λὼν χαὶ τῶν φασχόντων ἐραστῶν εἶναι, χαὶ ξένων χαὶ πολιτῶν, 

δεόμενον χαὶ ἱχετεύοντα σοφίας μεταδιδόναι" οὐδέ γ᾽ αἰσχρόν, 

ὦ Κλεινία, οὐδὲ νεμεσητὸν ἕνεχα τούτου [ὑπηρετεῖν] χαὶ δου- 

λεύειν χαὶ ἐραστῇ χαὶ παντὶ ἀνθρώπῳ, ὁτιοῦν ἐθέλοντα ὑπηρε- 
, ᾿ , ε 

τεῖν τῶν χαλῶν ὑπηρετημάτων, προθυμούμιενον σοφὸν γενέσθαι 
“ἌΝ 5. χῸ » “ . ’ δ 7 ι 5 3 -“ 

ἢ οὐ δοχεῖ σοι, ἔφην ἐγώ, οὕτως; Πάνυ μὲν οὖν εὖ μοι δοχεῖς 
, 3 ΟῚ 3 γ΄ 5᾿ ς Ο λέγειν. ἡ δ᾽ ὅς. Εἰ ἔστι γε, ὦ Κλεινία, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἡ σοφία 
- ᾿ »" 9 , 

διδακτόν, ἀλλὰ μὴ ἀπὸ ταὐτομάτου παραγίγνεται τοῖς ἄνθρω- 

ποις. τοῦτο γὰρ ἡμῖν ἔτι ἄσχεπτον χαὶ οὔπω διωμολογημιένον 
, ᾿ , , 3 ᾿ Ν 

ἐμοί τε χαὶ σοί. ᾿Αλλ ἔμοιγε, ἔφη. ὦ Σώχρατες, διδακτὸν 
Ξ Ψ : ἥν » 3 3 

εἶναι δοχεῖ. χἀγὼ ἡσθεὶς εἶπον᾽ Ἢ χαλῶς λέγεις, ὦ ἄριστ 

ἀνδρῶν, χαὶ εὖ ἐποίησας ἀπαλλα ς με σχέψεως πολλῆς περὶ 
2 

ξας 
΄ 3 » ΄ - Ἃ 

τούτου αὐτοῦ, πότερον διδακτὸν ἢ οὐ διδακτὸν ἡ σοφία. νῦν 

Α. 4. Βροϊαάοηάιμι νἱ οί; εὐτυχίαν, οἱ ἦν ἡ ροϑὲ ἐπιστήμη Ἰορεηάιπη. 

Β. 8. νιυίρὸ οὐδὲν. Μοχ ὑπηρετεῖν οἰγοιπηβουρϑι. 
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5 2 , Α λ τ ἐν δ᾽ Η 4 --Γ 3 
οὖν ἐπειδὴ σοι χαὶ διδαγχτον δοχεῖ εἰναι χαϊ μόνον τῶν ὄντων εὑ- 

δαίμονα χαὶ εὐτυχῆ ποιεῖν τὸν ἄνθρωπον, ἄλλο τι ἢ φαίης ἂν 

ἀναγκαῖον εἶναι φιλοσοφεῖν χαὶ αὐτὸς ἐν νῷ ἔχεις αὐτὸ ποιεῖν: 

Πανυ μὲν οὖν, ἔφη, ὦ Σώχρατες. ὡς οἷον τε μάλιστα. χαἀγὼ υ. ς- ὡς 

ταῦτα ἄσμενος ἀχούσας, “Τὸ μὲν ἐμόν, ἔφην, παράδειγμα, ὦ 

Διονυσόδωρέ τε χαὶ Εὐθύδημε, οἵων ἐπιθυμῶ τῶν προτρεπτικῶν 

λόγων εἶναι, τοιοῦτον. ἰδιωτικὸν ἴσως χαὶ μόλις διὰ μαχρὼν λε- 

γόμενον" σφῷν δ᾽ ὁπότερος βούλεται, ταὐτὸν τοῦτο τέχνῃ πράτ- 

τῶν ἐπιδειξάτω ἡμῖν. εἰ δὲ μιὴ τοῦτο βούλεσθον, ὅθεν ἐγὼ ἀπέ- 

λιπον. τὸ ἑξῆς ἐπιδείξατον τῷ μειραχίῳ., πότερον πᾶσαν ἐπι- ᾿ ιΞ Ι ἵ ἼΡΩ ἵ 

στήμιηην δεῖ αὐτὸν χτᾶσθαι. ἢ ἔστι τις μία, ἣν δεῖ λαβόντα εὐὖ- 

δαιμονεῖν τε χαὶ ἀγαθὸν ἄνδρα. εἶναι, χαὶ τίς αὕτη. ὥσπερ γὰρ 
“Ξ 7 ἥ Α - ς -» ,ὔ ᾿» , Ἁ 

ἔλεγον ἀρχόμενος, περὶ πολλοῦ ἡμῖν τυγχάνει ὃν. τόνδε τὸν νεα- 

νίσχον σοφόν τε χαὶ ἀγαθὸν γενέσθαι. 

ΧΙ. ᾿Εγὼ μὲν οὖν ταῦτ᾽ εἶπον, ὦ Κρίτων᾽ τῷ δὲ μετὰ ᾽ ἰ 

τοῦτ᾽ ἐσομένῳ πάνυ σφόδρα προσεῖχον τὸν νοῦν, χαὶ ἐπεσχό- 
, : , “ - , ᾿ τ Τὰ » «- 

ποῦν. τίνα: ποτὲ τρόπον ἅψοιντο τοῦ λόγου καὶ ὁπόθεν ἄρξοιντο 

παραχελευόμενοι τῷ νεανίσχῳ σοφίαν τε χαὶ ἀρετὴν ἀσχεῖν. ὁ 
͵ ῃ ὶ 

οὖν πρεσβύτερος αὐτῶν. ὁ Διονυσόδωρος, πρότερος ἤρχετο τοῦ 

λόγου, χαὶ ἡμεῖς πάντες ἐβλέπομεν πρὸς αὐτὸν ὡς αὐτίκα μάλ 

ἀχουσόμενοι θαυμασίους τινὰς λόγους ὅπερ οὖν χαὶ συνέβη 

ἡμῖν" θαυμαστὸν γάρ τινα, ὦ Κρίτων, ἁνὴρ χατῆρχε λόγον, οὐ 
Ὁ ἀξ " » » ᾿ ΟΝ τὰ δ, [ὁ λό" ᾿ 3 9 3 με 

σοὶ ἄξιον οἰγοῦσαι, ὡς παραχελευστικὸς [ὃ λόγος] ἦν ἐπ ἀρετήν. 

Εἰπέ μοι. ἔφη. ὦ Σώχρατές τε χαὶ ὑμεῖς οἱ ἄλλοι, ὅσοι φατὲ 

ἐπιθυμεῖν τόνδε τὸν νεανίσχον σοφὸν γενέσθαι, πότερον παίζετε 
» Ρ ἊΌΕ ᾽ Ν .3 ΜῈ Η ͵ Δ. οὃ 

ταῦτα. λέγοντες ἡ ὡς ἀληθῶς ἐπιθυμεῖτε χαὶ σπουδαζετε:; χάγω 

διενοήθην. ὅτι φηθήτην ἄρ᾽ ἡμᾶς τὸ πρότερον παίζειν. ἡνίχ᾽ 

ἐχελεύομεν διαλεχθῆναι τῷ νεανίσχῳ αὐτώ, χαὶ διὰ ταῦτα 

προσεπαισάτην τε χαὶ οὐχ ἐσπουδασάτην᾽ ταῦτ᾽ οὖν διανοη- 

Ο. 8. Ιηβεογὶϊ εἶναι ΟὉ ῬτοΟχΙτηπτη ποιςῖν. 

Ὁ. ὅ. Μαϊΐη ἀχούειν οὖ 918 Ὁ 

Β. 2. ὁ λόγος 5601π8]. 

) 

Ε 

289 

σ 
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θεὶς ἔτι μᾶλλον εἶπον, ὅτι θαυμαστῶς σπουδάζοιμεν. χαὶ ὁ Διο- 
ἥ:- εἰ. .ν , 4 ΄ “᾿ 5. νΝ 7, Ἃ [ἢ Ν φῃ 

νυσόδωρος, Σχόπει μήν, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ὅπως μὴ ἔξαρνος 
" « - “ “- » 5. ΕῚ 2 ΩΝ 2 ᾿ ΄, τ 

ἔσει ἃ νῦν λέγεις. Ἔσχεμμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ οὐ γὰρ μή ποτ 
“,: , ΩΝ ἥ.)}5 " Ἢ " ΄ 5. , ᾿ 
ἔξαρνος γένωμαι. Τί οὖν: ἔφη" φατὲ βούλεσθαι αὐτὸν σοφὸν 

ἜΛΡΗΝΕ Πάνυ μὲν οὖν. Νῦν δέ, ἡ ὃ᾽ ὅς, Κλεινίας πότερον 

σοφός ἐστιν ἢ οὖ; Οὔχουν φησί γ᾽, εἶπον - ἔστι δ᾽ οὐχ ἀλαζών. 

Ὑμεῖς δέ, ἔφη. βούλεσθε γενέσθαι αὐτὸν σοφόν, ἀμαθῆ δὲ μὴ 

εἶναι: ᾿Ωμολογοῦμεν. Οὐχοῦν ὃς μὲν οὐχ ἔστι, βούλεσθε αὖ- 

τὸν γενέσθαι, ὃς δ᾽ ἔστι νῦν, μηχέτι εἶναι. χάγὼ- ἀχούσας 

ἐθορυβήθην᾽ ὁ δ᾽ ἐμοῦ θορυβουμένου ὑπολαβών, ἔΛλλο τι οὖν, 

ἔφη. ἐπεὶ βούλεσθε αὐτόν. ὃς νῦν ἐστί, μηχέτι εἶναι, βούλεσθε 

αὐτόν. ὡς ἔοικεν. οπολωλέναι: χαίτοι πολλοῦ ἂν ἄξιοι οἱ τοιοῦ- 

τοι εἶεν φίλοι τε χαὶ ἐρασταί. οἵτινες τὰ παιδικὰ περὶ παντὸς 

ἂν ποιήσαιντο ἐξολωλέναι. 
Α 4 ΄ 3 ΄ "ἢ ΄ , ς Ὶ “"ἪᾺ 

ΧΙ. Καὶ ὁ Κτήσιππος ἀκούσας ἠγανάχτησέ τε ὑπὲρ τῶν 

Φ 
- ἀν 5. 3 -ὕὔ “ δ ΄ , 

παιδικῶν χαὶ εἶπεν" ᾿Ω ξένε Θούρις. εἰ μιὴ ἀγροικότερον, ἔφη, 

ἦν εἰπεῖν. εἶπον ἄν, σοὶ εἰς χεφαλήν. ὅ τι μαθὼν μου χαὶ τῶν 
- » ὃ» Ν Ξ᾿ 5.32 Δ 35 

ἄλλων μι ρρίμ: τοιοῦτο πράγμα. ο ἐγὼ οἶμαι οὐδ᾽ ὁσιον εἰ- 

ναι λέγειν, ὡς ἐγὼ τόνδε βουλοίμην ἂν ἐξολωλέναι. “ί δέ, ἔφη, 
Ξ τ΄ 9 3 ΄ 

ὦ Κτήσιππε, ὁ Εὐθύδημος, ἦ δοχεῖ σοι οἷόν τ᾽ εἶναι ψεύδεσθαι: 
τιν ͵ ͵ ᾿ , , ι » 
Νὴ Δία, ἔφη, εἰ μὴ μαίνομαί γε. Ποτερον λέγοντα τὸ πρᾶγμα, 

εὐθα ΝΡ 5 λό" Σ᾽ ἽΝ ἡ λέγοντ Ῥ Αζνγο. " Οὐ τ 

περὶ οὐ ἄν ὁ λόγος ἡ. ἢ μὴ λέγοντα: Λέγοντα; ἔφη. Οὐχοῦν 

εἴπερ λέγει αὐτό, οὐχ ἄλλο λέγει [τῶν ὄντων] ἢ ἐχεῖνο ὅπερ λέ- 
[ ᾿ ᾽ ΞΡ ΓΦ ᾿ 

γει: Πῶς γὰρ ἄν; ἔφη ὁ ἀξαεβύτϑοα ἔν μὴν χάκχεϊῖνο γὙ ἐστὶ 
Α [2 5 -“ ξ 

τῶν ὄντων, ὃ λέγει. χωρὶς τῶν ἄλλων. Πάνυ γε. Οὐύχοῦν ὁ 
- , ᾿ , Ἵ , Ἧ , 3 Α ᾿ Α. Ἢ 

ἐχεῖνο λέγων τὸ ὄν, ἔφη, λέγει: Ναί. ᾿Αλλὰ μκνὴν ὅ γε τὸ ὃν 

λέγων χαὶ τὰ ὄντα [τἀληθῆ] λέγει" ὥστε ὁ Διονυσόδωρος, εἴπερ 

λέγει τὰ ὄντα, λέγει τἀληθῆ χαὶ οὐδὲν χατὰ σοῦ ψεύδεται. Ναί, 

Οσ. 1. Μυῖϊρο φησί γέ πω. 

Ἑ. ὅ. ϑαβραοοία βιπί χη ὡς .-. ἐξολωλέναι. ) 

Α. ΟἸ]οββαίου. ἀπδθ τπὸχ βϑαιπιμίι" ὨἾΠη15. ταδί) 6. ροβυΐ, Τάθιῃ ἄθ τάληϑηῆ, 

θ. αἰἸοοηάπη. 
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ἔφη. ἀλλ᾽ ὃ ταῦτα λέγων, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε, οὐ 

τὰ ὄντα λέγει. χαὶ ὁ Εὐθύδημος, Τὰ δὲ μὴ ὄντα, ἔφη, ἄλλο 

τι ἢ οὐκ ἔστιν; Οὐχ ἔστιν. ἔΛλλλο τι οὖν οὐδαμοῦ τά γε μὴ 
μι ἽΨ 2 , 3 -“ Ἵ σις δὴ Η - ᾿ 
ὄντα ὄντα ἐστίν: Οὐδαμοῦ. ΄᾿Εστιν οὖν ὁπὼς περὶ ταῦτα [τὰ 

4 ἂν ’,ὔ »ἭἬ)Ἤ , [γ 95.» » Ἢ ΓΗ" 

ικὴ ὄντα] πράξειεν ἄν τίς τι, ὥστ᾽ ἔχεινα ποιήσειεν ἂν καὶ ὁστι- 

σοῦν [τὰ μηδαμοῦ ὄντα!; Οὐχ ἔμοιγε δοχεῖ, ἔφη ὁ Κτήσιτ- 

πος. Τί οὖν; οἵ δήτορες ὅταν λέγωσιν ἐν τῷ δήμῳ, οὐδὲν πρά 5: ὰκ ον ονω τῇ ἀμ δι ς ΠΈΚΕῚ 
τουσιν ; Πράττουσι μὲν οὖν, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐχοῦν εἴπερ πράττουσι, 

χαὶ ποιοῦσω ;: Ναί. Τὸ λέγειν ἄρα πράττειν τε χαὶ ποιεῖν ἐστῶν; 

᾿Ὡμολόγησεν. Οὐχ ἄρα τά γε μὴ ὄντ᾽, ἔφη, λέγει οὐδείς᾿ 
, ᾿ ἋἊ 37-- ᾿ΑΡΝ λ τὰ ἰν “ ᾿] ,. Ἁ 3 "ἢ 5 

ποιοίη γὰρ ἂν ἤδη τί᾽ σὺ δ᾽ ὡμολόγηκας τὸ μὴ ὃν μιὴ οἷόν τ᾽ εἷ- 

ναι μιηδὲ ποιεῖν" ὥστε χατὰ τὸν σὸν λόγον οὐδεὶς ψευδῆ λέγει, 

ἀλλ εἴπερ λέγει Διονυσόδωρος, τἀληθῆ τε καὶ τὰ ὄντα λέγει. 

Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε. ἀλλὰ τὰ ὄντα μὲν 
΄ ᾿ , 5 ᾿, [χ Ἂν ἃ» -Ἢ , » ς 

τρόπον τινα λέγει. οὐ μέντοι ὡς γΥ ἔχει. [ΠΙῶς λέγεις, ἔφη ὁ 

Διονυσόδωρος, ὦ Κτήσιππε: εἰσὶ γάρ τινες, οὗ λέγουσι τὰ πράγ- 
ς ΕΠ 51 3 ’ 3" ο , 2 . ᾿ δ ματα ὡς ἔχει: Εἰσὶ μέντοι, ἔφη, οἱ χαλοί τε χαγαθοὶ χαὶ οἱ 

τἀχηθῆ λέγοντες. Τί οὖν; ἡ δ᾽ ὅς" τἀγαθὰ οὐκ εὖ, ἔφη, ἔχει, 

τὰ δὲ χαχὰ χαχῶς: Συνεχώρει. Τοὺς δὲ χαλούς τε χἀγαθοὺς 
ς τ , ς “᾿ ι , ς » ΄ » » 

ομολογεῖς λέγειν ὡς ἔχει τὰ πράγματα: ᾿Ομολογῶ. Καχῶς ἄρα, 

ἔφη; λέγουσιν, ὦ Κτήσιππε, οἱ ἀγαθοὶ τὰ χαχα, εἴπερ ὡς ἔχει 

“λέγουσι. Ναὶ μὰ Δία. ἡ δ᾽ ὅς, σφόδρα γε, τοὺς γοῦν χακοὺς 
2 ῇ 3 τ ’ "7 , 2 » 5 [τ ’ 

ἀνθρώπους ὧν σὺ, ἐᾶν μοι πείθῃ, εὐλαβήσει εἶναι, [ἵνα μιή σε 
δὴν Π - ᾿ ζ 35.., 93 » ᾿, ΓΝ, 

οἱ ἀγαθοὶ κακῶς λέγωσιν.] ὡς εὖ ἴσθ᾽ ὅτι χακῶς λέγουσιν οἱ ἀγα- 
2 3 

θοὶ τοὺς χαχοὺς. Ἢ χαὶ τοὺς μεγάλους, ἔφη ὁ Εὐθύδημος, με- 
μοὶ , Η Χ ᾿ -" , ΄ " 

γάλως λέγουσι καὶ τοὺς θερμοὺς θερμῶς: Μάλιστα δήπου, ἔφη 
ς “ πὶ ΕΣ τὐς ἘΞ ἀνὰ. τ , " Ἁ 

ο Κτησιππος΄ τοὺς γοῦν ψυχροὺς ψυχρῶς λέγουσί τε χαὶ φασὶ 

διαλέγεσθαι. “Σὺ μέν, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, λοιδορεῖ, ὦ Κτή- 
» , 5 3 ΕΥ ’ 

σιππε, λοιδορεῖ. Μὰ Δί᾽ οὐχ ἔγωγε, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ Διονυσόδωρε, 

Β. 8,4, ὅ. τὰ μὴ ὁ. εὐ τὰ μηδαμοῦ ὁ. φ]οββοιηαία 5αηΐ δδᾳαθ ἴμ15ι. ΒΟά]. 

ὥς γε Κλεινίᾳ. Νοππα] Οοδα. ὥστ᾽ ἔκεινά γε Κλεινίᾳ. 56. 6χ αἰ ορταρμῖα. 
1. 1. Τηβι{ βαηΐ ἵνα --- λέγωσιν. 

2 

Ε 
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2 ᾿ 3 ᾿ -" ΨῬᾳᾺΣ δ - " -" , 

ἐπεὶ φιλῶ σε, ἄλλαι νουθετῶ σ᾽ ὡς ἑταῖρον. χαὶ πειρῶμαι πεί- 

θειν μηδέποτ᾽ ἐναντίον ἐμοῦ οὕτως ἀγροίχως λέγειν, ὅτι ἐγὼ εὺ Ἰθόέποτ ε τιον ἐμὸ ς αἀγῥοιχως λξγειν. οτι ΕὟ 

γα, Ὥς ἦν -“ ᾿ τι ΜΕ ᾿ - 

τούτους βουλομαι ἐξολωλέναι, οὺς περὶ πλείστου ποιοῦμαι. 
γ ΕῚ ᾿ 3 ΄ -- ἡ Ἂ 

ΧΠΙ. ᾿Εγὼ οὖν, ἐπειδή μοι ἐδόκουν ἀγριωτέρως πρὸς ἀλ- 

λήλους ἔχειν. προσέπαιζόν τε τὸν Κτήσιππον χαὶ εἶπον ὅτι 

σθα.. ἂν ἐθέλωσι. διδόναι, γχαὶ ὑμὴ ὀνόματι διαφέρεσθαι. εἰ γὰρ 
: ΠΝ 

ανται οὕτως ἐξολλύναι ἀνθρώπους, ὥστ᾽ ἐκ πονηρῶν τε χαὶ 
3 ΄ ἀφρόνων χρηστούς τε χαὶ ἔμφρονας ποιεῖν, χαὶ τοῦτο εἴτ᾽ αὐτὼ 

9 ΤῸΝ ᾽ , ᾿ 

εὐρήκατον εἴτε χαὶ παρ ἄλλου του ἐμαθέτην φθόρον τινὰ χαὶ 
- 2 ἌἌ κ “ἤ ᾿ ΄ 

ὄλεθρον τοιοῦτον, ὥστε ἀπολέσαντες πονηρὸν ὄντα χρηστὸν πά- 
« 3 - » 2 ξ- πὸ ᾽ 
λιν ἀποφῆναι" εἰ τοῦτ᾽ ἐπίστασθον ---- δῆλον δ᾽, ὅτι ἐπίστα- 

ϑ 
! ᾿ σθον᾽ ἐφάτην γοῦν τὴν τέχνην σφῶν εἶνα' τὴν νεωστὶ εὑρημένην 

9 » ν 2 -» Ἵ 

ἀγαθοὺς ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους ἐκ πονηρῶν --- συγχωρήσωμεν 
, - 5 3 -» ϑ, ϑ 

οὺν αὐτοῖν αὐτο ἂτπ ολεσαντ ων ἡμῖν τὸ με ιράχιον χαὶ φρόνιμον 

,ὔ ᾿ “ : ΜΈΣ ον - δ 

ποιησάντων. γχαὶ ἅπαντας Υ᾽ ἡμᾶς τοὺς ἄλλους. εἰ δ᾽ ὑμεῖς οἵ « 

,᾿ -» , ς ΄ 

ἔοι φοβεῖσθε, ὥσπερ ἐν Καρὶ ἐν ἐμοὶ ἔστω ὁ χίνδυνος᾽ ὡς ἐγώ, 

μί, παροαχινδυνεύειν ἕτοιμος χαὶ παρα- 

Ἢ ᾿ ᾿ ᾿ .' 

σιππος. ὕληι μέν, ἔφη, χαὶ αὐτός, ὦ πύον ἕτοιμος εἰμι 

αἱ ἐὰν βούλωνται δέρειν ἔτι μᾶλ- Ξ Ὧν (ὃς 

“Ὡς 

ἙΞ σ᾽). Ἕ 5 ς. «“) Ὁ“ κω “) Ο τ «τ ος -.- Ο ΣΞ «Ἂ ΜΝ ΜΝ 

λον ἢ νῦν ϑ σιν, εἴ μοι ἡ δορὰ μὴ εἰς ἀσχὸν τελευτήσει ὥσπερ 

ἡ τοῦ Μαρσύου, ἀλλ᾽ εἰς ἀρετήν. μαύρ υς οἴεται Διονυσόδω- 
ς 

Σ 
Υ̓ 

ρος οὑτοσὶ χαλεπαίνειν αὐτῷ᾽ ἐγὼ δ᾽ οὐ χαλεπαίνω, ἀλλ ἄντι- 

λέγω πρὸς ταῦτα, ἅ μοι δοχεῖ πρός με μὴ καλῶς λέγειν. ἀλλὰ 

σὺ τὸ ἀντιλέγειν, ἔφη, ὦ γενναῖε Διονυσόδωρε, μιὴ χάλει λοιδο- 
., 2 ΝΜ ρεῖσθαι ἕτερον γάρ τί ἐστι τὸ λοιδορεῖσθαι. 

ΧΙΝ. Καὶ ὁ Διονυσόδωρος, “Ὡς ὄντος, ἔφη, τοῦ ἀντιλέ- 

Α. 6. Ὑιρο ἃ λέγουσιν ἐὰν ἐθέλωσι διδέναι. αιοά ρμαϊοπίον ἐπ]οσαπὲ Εαὶ- 
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γειν, ὦ Κτήσιππε, ποιεῖ τοὺς λόγους ; Πάντως δήπου, ἔφη, καὶ 
ἥ μ᾿ , ὉΥ , 2 " 5 3 , 

σφόδρα γε Ἢ σὺ, ὦ Διονυσόδωρε, οὐχ οἴει εἶναι ἀντιλέγει : 
" 7. - 5.9.8, ᾿" 3 , , 2 “ 3 ᾿ 2 

Οὔχουν σύ γ᾽ ἄν, ἔφη. ἀποδείξαις πώποτε ἀκούσας οὐδενὸς ἀν- 

τιλέγοντος ἑτέρου ἑτέρῳ. ᾿Αληθῆ λέγεις, ἔφη ἀλλ᾽ ἀκούων μὲν 

νυνί σοι ἀποδείκνυμι ἀντιλέγοντος Κτησίππου Διονυσοδώρῳ. Ἢ 
Ἦν: 8... Δ μ ΄ , , 3.5 9) γχγι, ὯΝ 3 3. ΝΥ 

χαὶ ὑποόσχοις ἂν τούτου λόγον; [Ιανυ γ. ἔφη. Τί οὖν; ἡ ὃ ος᾿ 
᾿ἤκθτ δ΄ ὦ » Ε , , ᾽ -» ς ᾽ 

εἰσὶν ἑχάστῷ τῶν Ὀντὼῶν λόγοι; Πανν γε. Οὐύχοῦν ὡς ἔστιν 

ἕκαστον [ἢ ὡς οὐχ ἔστιν: Ὡς ἔστιν]. Εἰ γὰρ μέμνησαι, ἔφη, 
53. δ ἣν ' 2 ΓΖ , ᾿ , ξ 9 

ὦ Κτήσιππε, χαὶ ἄρτι ἐπεδείξαμεν μηδένα μιηδὲν λέγοντα ὡς οὐκ 

ἔστι" τὸ γὰρ μὴ ὃν οὐδεὶς ἐφάνη λέγων. Τί οὖν δὴ τοῦτο; ἦ δ᾽ 
εἴθ , [εἰ , 3 , Σ ΄ ᾿" ἤ Ἷ 
ὃς ὁ Κτησιππος΄ ἧττόν τι ἀντιλέγομεν ἐγὼ τε χαὶ σὺ: ΠΙότεροὸν 

5 5 ϑχδα 9 , Ἃ Ἁ »-»“Ἥ 3 - ΄ ͵ 

ον. ἢ ὃ ος, ἀντιλέγοιμιεν ἂν τὸν τοῦ αὐτοῦ πράγματος λόγον 
τῚ ,ὔ , ΡΉτ' ᾿ ἽΝ , ἍΝ , 

ἀμφότεροι λέγοντες, ἡ οὕτω μὲν ἂν δηπου ταῦτα λέγοιμεν ; Συν- 
, ἋΑ ἣ [χη , “ , » , - 

εχώρει. λλ ὅταν υμηδέτερος, ἔφη. τὸν τοῦ πράγματος λόγον 

λέγῃ». τότ᾽ ἀντιλέγοιμεν ἄν: ἢ οὕτω γε τὸ παράπαν οὐδ᾽ ἂν 

μεμνημένος εἴη τοῦ πράγματος οὐδέτερος ἡμῶν ; Καὶ τοῦτο συν- 
4 2 5.» δ, Ω ον ᾿ Ὰ -» , ΄ 

ὡμολόγει. ᾿Αλλ ἄρα, ὅταν ἐγὼ μὲν τὸν τοῦ πράγματος λόγον 

λέγω, σὺ δ᾽ ἄλλου τινὸς ἄλλον, τότ᾽ ἀντιλέγομεν ; ἢ ἐγὼ λέγω 
" 3 - ᾿ 5 δῶν , Ν ’ ἥτις ᾿ " ᾿ 

μὲν τὸ πρᾶγμα. σὺ ὃ οὐδὲ λέγεις τὸ παράπαν" ὁ δὲ μιὴ λέγων 
-» , -» μ᾿ 2 ΄, 

τῷ λέγοντι πῶς ἂν ἀντιλέγοι: 

ΧΝν, Καὶ ὁ μὲν Κτήσιππος ἐσίγησεν ἐγὼ δὲ θαυμάσας 

τὸν λόγον, Πῶς, ἔφην, ὦ Διονυσόδωρε, λέγεις; οὐ γάρ τοι ἀλλὰ 

τοῦτόν γε τὸν λόγον πολλῶν δὴ χαὶ πολλάκις ἀχηχοὺὼς ἀεὶ θαυ- 
’ κ ᾿Ὶ δ ᾽ Α ’ ἐ ν » - 3 -»Ἢ Α 

μαάξω. χοὶ γὰρ οἱ ἀμφὶ Πρωταγόραν σφόδρ ἐχρῶντο αὐτῷ χαὶ 
δια αν Ζ τς ΤῊ Ν ϑόϑος μ, Αὐχεοῦϑα . 

οἱ ἔτι παλαιοτεροι᾽ ἐμοὶ δ᾽ ἀεὶ θαυμαστὸς τις δοχεῖ εἶναι χαὶ 
Ἄ, ᾽ 2) “ ᾽, " δὴν Ὗ ἐς... 4 5 2 9 »" 

τοὺς τ ἄλλους ἀνατρέπειν χαὶ αὐτὸς αὐτον᾽ οἶμαι ὃ αὐτοῦ 

τὴν ἀλήθειαν παρὰ σοῦ χάλλιστα πεύσεσθαι. ἄλλο τι ψευδὴ 
, ᾽ "7 “ ᾿ ΄ ς ΄ ἜΨΙ Ἀ ΠΕΡῚ Θόας ἀμ τον 

λέγειν οὐκ ἔστι: τοῦτο γὰρ δύναται ὁ λόγος ἡ γάρ: ἀλλ ἢ 

ἘΕ. 8. Ψαϊρο ἀχούωμεν νῦν εἰ. Μοχ ἀτιὰ8 ἀπο. ἰπο] 81 δαὖ ἜΧρο!]θηάα δαὶ 

8ῖ6 τηπίδηᾶα: αλλ᾽ οὐχ ὡς οὐχ ἔστιν. 

Α. 2. βιρριονὶ μηδέν. 

Β. 1. Βοᾶ!. ργὸ ἐσίγησεν Ππαρεῖ ἔλεγεν ἕν. Ἑδροποπάιϊμι νἱἀθίι ἐγέλασεν, 

απο πλα]ίο τηὰρὶβ χατὰ τὸν Κτ. οϑί. 

ο Ἔ 

Ε 

280 

σ 
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λέγοντ᾽ ἀληθῆ λέγειν ἢ ἐν λέγειν: Συνεχώρει. Πότερον οὖν 

ψευδῆ λέγειν μὲν οὐχ ἔστι. δοξάζειν μέντοι ἔστιν: πες δοζά.- ὶ ος 

ἕξειν, ἔφη. Οὐδ᾽ ἄρα τὐνοκ ἦν δ᾽ ἐγώ, δόξα ἔστι τὸ παρά- 

παν. Οὐχ ἔφη. Οὐδ᾽ ἀρ᾽ ἀμαθία οὐδ᾽ ἀμαθεῖς ἄνθρωποι" ἢ 
3 . Ἵ 3 [) ΕΓ ΤΙ ΄ - ΄ 

οὐ τοῦτ ἂν εἴη ἀμαθία. εἴπερ εἴη. τὸ ψεύδεσθαι τῶν πραγμᾶ- 

των; Πάνυ γε, ἔφη. ᾿Αλλὰ τοῦτ᾽ οὐχ ἔστιν, ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκ 

ἔφη. Λόγου ἕνεχα, ὦ Διονυσόδωρε, λέγεις τὸν λόγον, ἵνα ϑὴ 
" Ἄνα 

ΞΙΝ Ξ:-- ἄτοπον λέγης: ἼὉε ἀληθῶς δοχεῖ σοι οὐδεὶς εἶναι ἀμαθὴς ἀν- 

θρώπων:; ᾿Αλλὰ σύ. ἔφη. ἐξέλεγξον. Ἢ χαὶ ἔστι τοῦτο χατὰ 

τὸν σὸν λόγον, ἐξελέγξαι, μιηδενὸς ψευδομένου ; Οὐχ ἔστιν, ἔφη 

ὃ Εὐθύδημος. Οὐδ᾽ ἄρα ἐκέλευε, φύήμ᾽ ἐγώ, νῦν δὴ ὁ Διονυσό- 

δωρος ἐξελέγξαι. Τὸ γὰρ μὴ ὃν πῶς ἄν τις χελεύσαι: Οὐδὲ χε- 

λευσθείς, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Εὐθύδημε, τὰ σοφὰ ταῦτα καὶ τὰ εὖ 

ἔχοντα πάνυ τι μανθάνω, αἰλλὰ παχέως πως ἐννοῶ. ἴσῶς μὲν 

ἶ 
΄, - ν , “ 7 

οὖν φορτιχώτερόν τι ἐρήσομαι. ἀλλὰ συγγίγνωσχε, ὅρα δέ" εἰ τὰς πόσα 

9», γὰρ μήτε ψεύδεσθαι ἔστι μιήτε ψευδῆ δοξάξειν μήτ᾽ ἀμαθῆ εἷ- 
9 -: ΄ 

ναι, ἄλλο τι οὐδ᾽ ἐξαμαρτάνειν ἔστιν, ὅταν τίς τι πράττῃ: 

πράττοντα γὰρ οὐχ ἔστιν ἁμαρτάνειν τούτου ὃ πράττει οὐχ 
’ 2 Η γχγ' “ , ΓῚ ᾽ 

οὕτω λέγετε: Πάνυ γ᾽, ἔφη. Τοῦτ᾽ ἐστιν ἤδη. ἦν ὃ ἐγώ, τὸ 
αἱ ΡῚ ’ 5 ΗΝ Ἁ Ἁ γι ἊΝ , ΄ Ξ 

ὈΡτΟν πο τημα, τ τς ἅμαρτ ἄνομεν ἱκήτε πράττοντες 
-: 5 ν Γ 2 “Ω 

μήτε λέγοντες μήτε διανοούμενοι, ὑμεῖς, ὦ πρὸς Διός, εἰ ταῦθ 
« ἣν μι “ » Ε) Θ,. Ὁ Ἃ 

οὕτως ἔχει, τίνος ἜΡΉΨΡΩΙ ἥχετε: ἢ οὐχ ἄρτι ἔφατ᾽ ἀρετὴν 
» 

χάλλιστ᾽ αν παραδοῦναι ἀνθρώπων τῷ ἐθέλοντι μανθάνειν : 

ΧΥ. Εἶτ᾽, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ὃ Διονυσόδωρος ὑπολα- 
ζ΄, 

βών, οὕτως εἶ Κρόνος, ὥστε ἃ τὸ πρῶτον εἴπομεν νῦν ἀναμιμνή- 

σγει, χαὶ εἴ τι πέρυσιν εἶπον, νῦν ἀναμνησθήσει, τοῖς δ᾽ ἐν τῷ 
τᾶς λεν ἘΣῊΞ " 9 ΦΈ κι Ἕ Κ " ’ 7) Ε ΄ 

παρόντι λεγομένοις λόγοις οὐχ ἕξεις ὅ τι χρῇ; Καὶ γάρ, ἔφην ἐγώ, 

αλεποί εἶσι πάνυ. εἰχότως᾽ παρὰ σοφῶν ἂρ λέγονται᾽ ἐπεὶ καὶ 
ν Ξ ζ 

Ἑ. 1. Ψαϊρο ἔλεγξον. 

Ε. 8. υίρο οὐδ᾽ ἄρα ἐχέλενον, ἔφην ἐγὼ. Ῥαγέομι νουὶ νἱᾶϊε Ο, Ἐ', Ἠοττη. 

Μοχ Βοᾶ]. οὐδὲ χελεύεις ἦν δ᾽ ἐγὼ, οὐ ροβὲ ἔχοντα οπηῖδδο. ψα]ρο Ὦ Ἐύϑ. ἦν 

δ᾽ ἐγὼ --- οὐ πάνυ τι μ. --- οπηϊδ5ῖ5 οὐδὲ χελεύεις. 
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τούτῳ τῷ τελευταίῳ παγχάλεπον χρήσασθαί ἐστιν, ᾧ λέγεις. τὸ ἢ ὑῶς “Ὁ Ψ ὙΧχ ὶξ χρη “ 5 Ὁ ἸΞΎ 8. 

γὰρ οὐκ ἔχω ὅ τι χρῶμαι τί ποτε λέγεις, ὦ Διονυσόδωρε: ἢ δῆ- 

λον ὅτι ὡς οὐχ ἔχω ἐξελέγξαι αὐτόν ; ἐπεὶ εἰπέ, τί σοι ἄλλο νοεῖ 
. ὙΠ ΕΝ κι ΕῚ " “ ν , - , 2 5Ὁ 

τοῦτο τὸ ῥῆμα. τὸ οὐχ ἔχω ὁ τι χοησωμαι τοῖς λόγοις: ᾿Αλλ ὁ 

σὺ λέγεις, ἔφη. τούτῳ γ᾽ οὐ πάνυ χαλεπὸν χρῆσθαι" ἐπεὶ ἀπό- 

χρίναι. Πρὶν σὲ ἀποχρίνασθαι, ἣν δ᾽ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε; Οὐχ 

ἀποχρινεῖ: ἔφη. Ἢ χαὶ δίκαιον ; Δίκαιον μέντοι, ἔφη. Κατὰ 
’ ΄ 3 ΓΑΙ ΄ Ἂ ΕΣ “ τ Ω δ ; - 

τίνα, λόγον: ἣν ὃ ἐγὼ Ἢ δῆλον ὅτι χατᾶ τονὸε. ὅτι σὺ νῦν 

πάσσοφός τις ἡμῖν ἀφῖξαι περὶ λόγους, καὶ οἶσθ᾽ ὅτε δεῖ ἀπο- 

χρίνασθαι. χαὶ ὅτε μή: χαὶ νῦν οὐδὲ πρὸς ὁτιοῦν ἀποχρίνει, ἅτε Ῥ 
΄ ὯΣ 3 » “» “᾿ 2 ΄, 5 ͵ τ 

γυγνώσχων ὅτι οὐ δεῖ; λαλεῖς, ἔφη, ἀμελήσας τοῦ ἀποχρίνασθαι 

ἀλλ, ὦ ᾽γαθέ, πείθου χαὶ ἀποκρίνου, ἐπειδὴ καὶ ὁμολογεῖς μὲς . ἴᾶνε. π .Χ ρινου. φπειοῃ ϑολογεις μὲ 

σοφὸν εἶναι. Πειστέον τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, χαὶ ἀνάγκη, ὡς ἔοικε" 
" ᾿ “ἤ 3 μόϑῳς: δῶμ “ Ἂν ν . ΕΣ 

σὺ γὰρ ἄρχεις ἀλλ ἐρώτα. Πότερον οὖν τὰ ψυχὴν ἔχοντα 
» ν » Ἂ ι Ν᾿ 9 ! χε ν ᾿ "»᾿ 3 

νοεῖ [τὰ νοοῦντα], ἡ χαὶ τὰ ἄψυχα; Τὰ ψυχὴν ἔχοντα. Οἶσθα 

οὖν τι, ἔφη, δῆμα ψυχὴν ἔχον: Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε. Τί οὖν 
ΒΩ Β δ , , λ δ» χει» 7, 3 Ἄ’ τ ’ὔ δ. ἢ δα 

ἄρτι Ἴρου; ὁ τί μοι νοοίη τὸ ῥῆμα; Τί ἄλλο γε, ἣν ὃ ἐγὼ, ἢ ἐξὴ- Ε 
᾿ } , μὰ 3 55 ἢ 9 ᾿ Η »"ἭἬ 9 

μάρτον διὰ τὴν βλαχείαν:; ἢ οὐχ ἐξημαρτον, ἀλλὰ καὶ τοῦτ 

ὀρθῶς εἶπον. εἰπὼν ὅτι νοεῖ τὰ ῥήματα: πότερα φὴς ἐξαμαρ- 

τεῖν με. ἢ οὖ; εἰ γὰρ μὴ ἐξήμαρτον, οὐδὲ σὺ ἐξελέγξεις, καίπερ 
κ » 9ω.2 9) -“ » » ΄ὔ . » γω ϑῳ 

σοφὸς ὦν, οὐδ ἔχεις ὅ τι χρῇ τῷ λόγῳ᾽ εἰ δ᾽ ἐξήμαρτον, οὐδ 
“ 2 - , ,ὔ ΕῚ 3 Ν' , ᾿ -“ 2 

- οὕτως ὀρθῶς λέγεις, φάσχων οὐκ εἶναι ἐξαμαρτανειν" καὶ ταῦτ 288 

οὐ πρὸς ἃ πέρυσιν ἔλεγες λέγω. ἀλλ᾽ ἔοικεν, ἔφην ἐγώ, ὦ Διο- 
, , ᾿ 3η Ὁ Ἔϊ ι ς ,ὔ 3 ᾿ ΑΣΩΡ Ἢ ῃ 

νυσόδωρέ τε χαὶ Ευθυδημε, οὗτος μὲν ὁ λόγος ἐν ταὐτῷ μένειν, 
Α .»᾿ δ ᾿ Ἁ Ἧ. , κ [χ -» 

χαὶ ἔτι ὥσπερ τὸ πάλαιον χαταβαλὼν πίπτειν. χαὶ ὥστε τοῦτο 
, 9: -" ΄ ’ 2 “ὖ μὴ πάσχειν, οὐδ᾽ ὑπὸ τῆς ὑμετέρας πω τέχνης ἐξευρῆσθαι, καὶ 

70᾽ ς ᾿" θ0 ὑπο, "ὔ᾿ Ἂ ποδία 9 β ὸ λό ἣ ΓΟ. Κ , 

ταῦθ᾽ οὑτωσὶ θαυμαστῆς οὔσης εἰς ἀχρίβειαν λογων. χαὶ ὁ Κτη- 

ὄύππος, Θαυμάσιά γε λέγετ᾽, ἔφη, ὦ ἄνδρες Θούριοι εἴτε Χῖοι Β 

Ο. 858. νυρὸο τοι. ϑ'δηβιιβ αρουΐθ οοηῃίαυϊατη ἢδρὶαθαΐ, 

Ρ. 1. ψυίρο οὐδ᾽ ἂν ὁτιοῦν Ῥᾶγθατθ. Οοιηροπάϊατη τοῦ πρὸς 1ΙΡτατίππι 

[6 (6 ΠΠ:. 
ῃ. ὅ. Ψαϊρο τὰ οἵω. Ηος ααϊη ἄθοβϑοί ρυδιητηδίϊοιβ τὰ νοοῦντα δά]θοϊί, 

ἀάθτα 5815 σϑίθ!]}}Ὁ ὙΘΘΡΟΙΒ᾽ΟμἾ5. [ΟΥΤΊδ. 
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εἴθ᾽ ὁπόθεν χαὶ ὅπῃ χαίρετον ὀνομαζόμενοι" ὡς οὐδὲν ὑμῖν μέλει 

τοῦ βοσυνπρεν, χἀγὼ φοβηθείς, μιὴ λοιδορία, γένηται, πάλιν 

τόνῳ χε ἄϊνον τὸν Κτήσιππον χαὶ εἶπον: Ὦ Κτήσιππε, χαὶ νῦν 

δὴ ἃ τὸς Κλεινίαν ἔλεγον, καὶ πρὸς σὲ ταὐτὰ ταῦτα λέγω; ὅτι 
-μ"»ἤὕ͵ , , 

Ὁ οὐ γηνώσχεις τῶν ξένων τὴν σοφίαν, ὅτι θαυμασία, ἐστίν" ἀλλ᾽ 

οὐχ ἐθέλετον ἡμῖν ἐπ'δείξασθαι σπουδάξοντε, οἰλλὰ τὸν Πρωτέα 

μιμεῖσθον τὸν Αἰγύπτιον σοφιστὴν γοητεύοντε ἡμᾶς. ἡμεῖς οὖν 

τὸν Μενέλαον μιμώμεθα. χαὶ μὴ ἔϑπυσα τοῖν ἄνδρρδι, ξως 

ἂν ἡμῖν ἐκφανῇ τὸ ἐφ᾽ ᾧ αὐτὼ σπουδάξετον᾽ οἶμαι γάρ τι αὐ- 

τοῖν πάγχαλον φανεῖσθαι, ἐπειδὰν ἄρξωνται σπουδάζειν: ἀλλὰ 

δεώμεθα χαὶ παραμουθώμεθα χαὶ τεσ ει αὐτοῖν ἐχφανῆ- 

ναι. ἐγὼ οὖν μοι δοχῶ χαὶ αὐτὸς πάλιν ὑφηγήσεσθαι, οἴω προς- 

εὔχομαι αὐτὼ φανῆναί μοι᾿ ὅθεν γὰρ τὸ πρότερον ἀπέλιπον, τὸ 

ἑξῆς τούτοις πειράσομαι, ὅπως ἂν δύνωμαι, διελθεῖν, ἐάν πως 

ἐχχοαλέσωμαι χαὶ ἐλεήσαντέ με χαὶ οἰχτείραντε συντεταμένον 

χαὶ σπουδάζοντα χαὶ αὐτῶ σπουδάσητον. 

ΧΥΠ. Σὺ δέ, ὦ Κλεινία, ἔφην, ἀνάμνησόν με, πόθεν τότ᾽ 

ἀπε)ίπομεν. ὧς υἷν οὖν ἐγώμαι. ἐνθένδς ποθέν. φιλοσοφητέον ψῷιν- ομε ς μὲ Ψ ΕΣ . :᾿ -" -᾿ νυ  ξ : “. φὴτε 

ὡμολογήσαμεν τελευτῶντες ἦ γάρ; Ναί, ἡ δ᾽ ὅς. Ἢ δέ γε φι- 

λοσοφία ετϊθις ΠΡ ααΡΕ ἢ οὐχ οὕτως: ἔφην. Ναί, ἔφη. Τα 

ποτ οὖν ἂν χτησάμενοι ἐπιστήμην ὀρθῶς χτησαίμεθα;: ἄρ᾽ οὐ 

τοῦτο μὲν ἁπλοῦν, ὅτι ταύτην ἥτις ἡμᾶς ὀνήσει: Πάνυ γ᾽, ἔφη: 

ἾΑρ᾽ οὖν ἄν τι ἡμᾶς ὀνήσειεν, εἰ ἐπισταίμεθα γιγνώσχειν περιιόν- 

τες; ὅπου τῆς γῆς χρυσίον πλεῖστον χρυ ροβ ΘΕ ΟΡΝΝ Ἴσως, ἔφη. 

᾿Αλλὰ τὸ πρότερον, ἦν δ᾽ ἐγώ, τοῦτό Υ᾽ ἐξηλέγξαμεν, ὅτι οὐδὲν 

πλέον, οὐδ᾽ εἰ ἄνευ πραγμάτων χαὶ τοῦ ὀρύττειν τὴν γῆν τὸ 

πᾶν ἡμῖν χρυσίον γένοιτο᾽ ὥστε οὐδ εἰ τας πέτρας χρυσᾶς ἐπι- 
᾿ 

, ᾿ - 9- Ὶ Ἂ τι [ἡ εἶ Α 

σταίμεθα, ποιεῖν, οὐδενὸς ἂν ἀξία, ἡ ἐπιστήμη εἴη εἰ γὰρ μὴ χαὶ 
- Ε διὼν Μ Ν ,᾿. Ἐὰν , τ ηδινω 

χρῆσθαι. ἐπιστησοΐμεθα τῷ χρυσίῳ, οὐδὲν ὄφελος αὐτο ἐφάνη ὃν 
Ἃ 5 ,͵ ’, -" 

ἢ οὐ μέμνησαι; ἔφην ἐγώ. Πάνυ γ᾽, ἔφη, μέμνημαι. Οὐδέ γε, 

Ο. 8. αϊρο ἐχφανῆτον ἐφ᾽ ᾧ. 
Ω Α γαϊ]ρο ἐπιστησόμεσα. 
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ὡς ἔοικε, τῆς ἄλλης ἐπιστήμιης ὄφελος γίγνεται οὐδέν, οὔτε -.- “Ὁ Ξ2η τ Ὡς :π' ΠῚ Ὡς φ .Υ7Υχγ ἷ Φνθυς, ϑν. οὐτ χρη- 

ματιστυκῆς οὔτ᾽ ἰατρικῆς οὔτ᾽ ἄλλης οὐδεμιᾶς, ἥτις ποιεῖν τι 

ἐπίσταται. χρῆσθαι δὲ μὴ ᾧ ἂν ποιήσῃ" οὐχ οὕτως; Σευνέφη. 
γὩ 2 Ἢ " ᾽ , [χὴ 2 2 ΄ - " 

Οὐδέ γ᾽ εἴ τις ἔστιν ἐπιστημη. ὡστ ἀθανάτους ποιεῖν, ἄνευ 

τοῦ ἐπίστασθαι τῇ ἀθανασία χρῆσθαι, οὐδὲ ταύτης ἔοικεν ὄφε- 
9 "Ἢ » " ΄ ε ᾿ 

λος οὐδὲν. εἴ τι δεῖ τοῖς πρόσθεν ὡμολογημένοις τεχμιαΐίρεσθαι. 
ων οὰ - γι" ͵ . “ ᾽ 

Συνεδόκει ἡμῖν. πάντα ταῦτα. Τοιαύτης τινὸς ἄρ᾽ ἡμῖν ἐπι- 
ε 

στήμης δεῖ, ὦ χαλὲ παῖ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐν ἡ συμπέπτωχεν ἅμα 

τό τε ποιεῖν ἐπίστασθαι χαὶ τὸ χρῆσθαι τούτῳ, ὃ ἂν ποιῇ. Φαί- 

νεται, ἔφη. Πολλοῦ ἄρα δεῖ, ὡς ἔοικεν, ἡμᾶς λυροποιοὺς δεῖν 

εἶναι καὶ τοιαύτης τινὸς ἐπιστήμης ἐπηβόλους. ἐνταῦθα γὰρ δὴ 

χωρὶς μὲν ἡ ποιοῦσα τέχνη, χωρὶς δ᾽ ἡ χρωμένη διήρηται τοῦ 

αὐτοῦ πέρι" ἡ γὰρ λυροποιυκὴ καὶ ἡ κιθαριστωπὴ πολὺ διαφέ- 

ρετον ἀλλήλοιν : οὐχ οὕτως: Συνέφη. Οὐδὲ μὴν αὐλοποιικῆς 

γε δῆλον ὅτι, δεόμεθα." χαὶ γὰρ αὕτη ἑτέρα τοιαύτη. Συνεδό- 

χέει; ᾿Αλλὰ πρὸς θεῶν, ἔφην ἐγώ, εἰ τὴν λογοποιωκὴν τέχνην 

μάθοιμεν, ἄρ᾽ ἐστὶν αὕτη. ἣν ἔδει χεχτημένους ἡμᾶς εὐδαΐ. 

μονας εἶναι; Οὐχ οἶμαι, ἔφη, ἐγώ, ὁ Κλεινίας ὑπολαβών. Τίνι 

τεχι κηρίῳ. ἦν δ᾽ ἐγώ, χρῇ; Ὁρῶ, ἔφη, τινὰς λογοποιούς, οἱ 

τοῖς ἰδίοις λόγοις, οἷς αὐτοὶ ποιοῦσιν, οὐκ ἐπίστανται χρῆσθαι, 

ὥσπερ οἵ λυροποιοὶ ταῖς λύραις. ἀλλὰ χαάνταῦθ᾽ ἄλλοι δυνα- 

- τοὶ χρῆσθαι οἷς ἐκεῖνοι εἰργάσαντο, οὗ λογοποιεῖν αὐτοὶ αἰδύ- 

νατοι" δῆλον οὖν ὅτι χαὶ περὶ λόγους χωρὶς ἡ τοῦ ποιεῖν τέχνη 

χαὶ ἡ τοῦ χρῆσθαι. ᾿Ιχανόν μοι δοχεῖς, ἔφην ἐγώ, ἡ οα μο μοὶ 

λέγειν; ὅτι οὐχ αὕτη ἐστὶν [ἢ τῶν μαρδ ναί τέχνη], ἣν ἂν 

χτησάμενός τις εὐδαίμων εἴη. χαίΐτοι ἐγὼ ᾧμην ἐνταῦθά που 

φανήσεσθαι τὴν ἐπιστήμην. ἣν δὴ πάλαι ξητοῦμεν. χαὶ γαρ 

μου οἵ τ᾽ ἄνδρες [αὐτοὶ οἱ λογοποιοί]. ὅταν συγγένωμαι αὐτοῖς, 

ὑπέρσοφοι, ὦ Κλεινία, δοκοῦσιν εἶναι. χαὶ αὐτὴ ἡ τέχνη αὐὖ- 

“τῶν θεσπεσία τις χαὶ ὑψηλή. χαὶ μέντοι οὐδὲν θαυμαστόν" 

ἔστι γὰρ τῆς τῶν ἐπῳδῶν τέχνης μόριον σμιχρῷ τ᾽ ἐχείνης ὑπο- 

Β. 3. Υἱαεοίαν ὡἷἧς δηίθ ἔοιχεν οχοϊα 586. 

ἘΣ. 3. Ιμπξ16 δααϊίοτηθηΐαπ) 560 151. 

Ε 
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290 δεεστέρα. ἡ μὲν γὰρ [τῶν ἐπῳδῶν] ἔχεών τε καὶ φαλαγγίων χαὶ 

χορπίων καὶ τῶν ἄλλων θηρίων τε χαὶ νόσων κήλησίς ἐστιν, 

ἡ δὲ διχαστῶν τε χαὶ ἐχχλησιαστῶν χαὶ τῶν ἄλλων ὄχλων χή- 
Ὺ τὸ ὅς Η γί ΕΣ 4 .3 ἜΝ τὸ " διε Ὧν σίς τε χαὶ παραμυθία τυγχάνει οὐσα " ἤ σοι, ἔφην ἐγώ, ἄλ- 

λως πως δοχεῖ: Οὔκ, ἀλλ᾽ οὕτω μοι φαίνεται, ἔφη, ὡς σὺ 
λέγε Ἔ Π “ Ο 2 ΠΡ ος "ὦ :0 Ὅς νος ΝΙΝ , , έγεις. Ποῖ οὖν, ἔφην ἐγώ, τραποίμεθ᾽ ἂν ἔτι; ἐπὶ ποίαν τέ- 

χνὴην; ᾿Εγὼ μὲν οὐκ εὐπορῶ, ἔφη. ᾿Αλλ΄, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐμὲ 

Β οἶμαι εὑρηκέναι. Τίνα; ἔφη ὁ Κλεινίας. Ἢ στρατηγυκή μοι 

δοχεῖ, ἔφην ἐγώ, τέχνη παντὸς μᾶλλον εἶναι, ἣν ἄν τις χτησά- 

μενος εὐδαίμων εἴη. Οὐκ ἔμοιγε δοχεῖ. Πῶς; ἦν δ᾽ ἐγώ. Θη- 

ρευτική τις ἥδε γ᾽ ἐστὶ τέχνη ἀνθρώπων. Τί δ᾽ οὖν; ἔφην ἐγώ. 
Οὐ στ Ων “΄ Ε- πονῇ εἶ σις σκκ σσν ΟΝ , ΔΈΟΝ Ἃ δ 

ὑδεμία. ἔφη. τῆς θηρευτυτῆς αὐτῆς ἐπὶ πλέον ἐστὶν Ἢ ὅσον 

θηρεῦσαι χαὶ χειρώσασθαι" ἐπειδὰν δὲ χειρώσωνται τοῦτο, ὃ 

αν θηρεύωνται, οὐ δύνανται τούτῳ χρῆσθαι, ἀλλ᾽ οἵ μὲν χυνη- 

γέται χαὶ οἱ ἁλιεῖς τοῖς ὀψοποιοῖς παραδιδόασιν, οἱ δ᾽ αὖ γεω- 
" 

μέτραι χαὶ οἱ ἀστρονόμοι χαὶ οἱ λογιστικοί ---- θηρευτικοὶ γάρ 

σ εἰσι καὶ οὗτοι οὐ γὰρ ποιοῦσι [τὰ διαγράμματα] ἕκαστοι τού- 

των, ἀλλὰ τὰ ὄντα ἀνευρίσχουσι --- ἅτ᾽ οὖν χρῆσθαι αὐτοῖς 
3 " 9 Ἁ - ῇ ΄ 

οὐχ ἐπιστάμενοι, ἀλλὰ θηρεῦσαι μόνον, παραδιδόασι δήπου 

τοῖς διαλεχτιχοῖς χα Ἡλαρῆ σα αὐτῶν τοῖς εὑρήμασιν. ὅσοι γ᾽ 

αὐτῶν μὴ παντάπασιν ἀνόητοί εἰσιν. Εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ χαλ- 

λιστε καὶ σοφώτατε Κλεινία." τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει; Πάνυ μὲν οὖν᾽ 
Ω " Ἃ 

χαὶ οἵ γε στρατηγοί, ἔφη, οὕτω τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐπειδὰν ἢ 

Ὁ πόλιν τινὰ ὐῶτα τρέν ἢ στρατόπεδον, παραδιδόασι, τοῖς πολι- 
32. ας , ᾿ -» ζι 

τικοῖς ἀνδράσιν" αὐτοὶ γὰρ ἣν ἐπίστανται χρῆσθαι τούτοις, ἃ 
“ 3 δ - -» , ἐθήρευσαν. ὥσπερ, οἶμαι, οἱ ὀρτυγοθῆραι τοῖς ὀρτυγοτρόφοις 

ΕῚ ΄ Η 3 δον ἊΝ ν᾽ , “- ΄, ο 

παραδιδόασιν. εἰ οὖν. Ἢ ὃ ος. δεομεθ ἐχείνης τῆς τέχνης, τις 
ἘΠ Ν ΄ ἽἋ μὴ ᾿ 9 

ᾧ ἂν χτήσηται ἢ ποιήσασα, ἢ θηρευσαμένη αὐτὴ καὶ ἐπιστή- 

σεται. χρῆσθαι, καὶ ἡ τοιαύτη ποιήσει ἡμᾶς μακαρίους, ἄλλην 

δή τινα, ἔφη, ξητητέον ἀντὶ τῆς στρατηγικῆς. 

Β. 4. Ψιυΐρο τί δὴ οὖν; τὰοχ βαρριοπάπμι νἱἀοίαν χρεία νοὶ ὠφέλεια. 

Ο. 1. Ἐχρο!οπάπτηῃ ἔμπ116. οἱ ἔδιβιιτη. Βα ΡΡΙ οι πίπμη. 



ΕΥ̓ΘΥΔΗΝΟΣ. 20 

ΧΥΝΠΙ. ΚΡ. Τί λέγεις σύ, ὦ Σώχρατες:; ἐκεῖνο τὸ μει- Ε 

ραΐκιον τοιαῦτ᾽ ἐφθέγξατο: 

ΣΩ. Οὐκ οἴει, ὦ Κρίτων: 

ΚΡ. Μὰ Δί᾽ οὐ μέντοι. οἶμαι γὰρ αὐτὸν ἐγώ, εἰ ταῦτ᾽ 

εἶπεν, οὔτ᾽ Εὐθυδήμου οὔτ᾽ ἄλλου οὐδενὸς ἔτ᾽ ἀνθρώπων δεῖσθαι 

εἰς παιδείαν. 
5΄ ἡ (Ὁ τ 

ΣΩ. ᾿Αλλ ἄρα, ὦ πρὸς Διός, μὴ ὁ Κτήσιππος ἦν ὁ 

ταῦτ εἰπών, ἐγὼ δ᾽ οὐ μέμνημαι; 

ΚΡ. Ποῖος Κτήσιππος: 291 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν τόδε Υ᾽ εὖ οἶδ᾽, ὅτι οὔτ᾽ Εὐθύδημος οὔτε 

Διονυσόδωρος ἦν ὁ εἰπὼν ταῦτα ἀλλ᾽, ὦ δαιμόνις Κρίτων, μή 

τις τῶν χρειττόνων παρὼν αὐτὰ ἐφθέγξατο; ὅτι γὰρ ἤκουσά γε 

ταῦτα,. εὖ οἶδα. 

ΚΡ. Ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώχρατες" τῶν χρειττόνων μέντοι 
5. ὅς “ ᾿ ῃ ᾽ ᾿ ι »ἡ 5.3». ἃ» ΑἸΥῈΣ , 

τις ἐμοὶ δοχεῖ, χαὶ πολὺ γε. ἄλλα μετὰ τοῦτ ἔτι τινὰ ἐζητη- 

σᾶτε τέχνην; χαὶ εὕρετε ἐκείνην ἢ οὐχ εὕρετε, ἧς ἕνεχ᾽ ἐξη- 

τεῖτε: 

ΣΩ. Πόθεν. ὦ μαχάριΞ, εὕρομεν; αλλ ἦμεν πάνυ γε- Β 
᾿] : ὶ 

λοῖοι, ὥσπερ τὰ παιδία τὰ τοὺς χορύδους διώκοντα " ἀεὶ φό- 
ὩΣ ΜΌΡΙς δὰ μῚ »" Ὅλ οἱ ἐν μ ῥν9 γῶν ἐ 

μεθ᾽ ἐχάστην τῶν ἐπιστημῶν αὐτίκα λήψεσθαι, αἱ δ᾽ ἀεὶ ὑπεξ- 
᾿ ᾿ " Ξ᾽ ᾿ , , δ. δὰ ἘῸΝ λ ᾿ 
ἐφυγον. τὰ μὲν οὖν πολλὰ τί ἄν σοι λέγοιμι: ἐπὶ δὲ δὴ τὴν βα- 

, }] ΕῚ , ᾿ , ᾽ ΄ ς [γὲ 

-σιλυκὴν ἔλθοντες τέχνην χαὶ διασχοπούμενοι αὐτὴν. εἰ αὕτη ε 
" 
Ι "Ἢ 

ς ) 2 , , , ᾿ ν᾽ - , ᾽ “Δ9 

ἢ τὴν εὐδαιμονίαν παρέχουσα. τε χαὶ ἀπεργαζομένη. ἐνταῦθ 
“ ᾽ Ἅ Ε , 3.» 2) 6 Ὁ , 3 
ὥσπερ εἰς λαβύρινθον ἐμιπεσοντες. οἰόμενοι Ἴδη ἐπὶ τέλει εἶναι, 

, μ “ μὰ εὐ θὰ, Ά ἐξ... χολαι σὰ δι ἢ, ἀοδτυυδι » Ρ 
περικάμψαντες πάλιν ὥσπερ ἐν ἀρχῇ τῆς ζητήσεως ἀνεφάνημεν Ο 

ὄντες καὶ τοῦ ἴσου δεόμενοι, ὅσουπερ ὅτε τὸ πρῶτον ἐζητοῦμεν. 

ΚΡ, Πῶς δὴ τοῦθ᾽ ὑμῖν συνέβη. ὦ Σώχρατες: 

ΣΩ. ᾿Εγὼ φράσω. ἔδοξε γὰρ δὴ ἡμῖν ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ 

βασιλυκὴ τέχνη ἡ αὐτὴ εἶναι. 

ἘΡΡ'. Τὐ οὖν δή: 

ΣΩ. Ταύτῃ τῇ τέχνῃ ἥ τε στρατηγυτὴ καὶ αἱ ἄλλαι 

παραδιδόναι". ἄρχειν τῶν ἔργων, ὧν αὐταὶ δημιουργοί εἰσιν, ὡς 
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μόνῃ ἐπισταμένῃ χρῆσθαι. σαφῶς οὖν ἐδόχει ἡμῖν αὕτη εἶναι. 

Ὁ ἣν ἐζητοῦμεν, χαὶ ἡ αἰτία τοῦ ὀρθῶς πράττειν ἐν τῇ πόλει, χαὶ 

ατεχνῶς χατὰ τὸ Αἰσχύλου ἰαμβεῖον μόνη ἐν τῇ πρύμνῃ χαθῆ- 

σθαι τῆς πόλεως, πάντα χυβερνῶσα γαὶ πάντων ἄρχουσα πάντα, 

πκθραμειω ποιεῖν. 

ΚΡ. Οὐχοῦν χαλῶς ὑμῖν ἐδόκει, ὦ Σώχρατες: 

ΧΙΧ. ΣΩ. Σὺ χρινεῖς, ὦ Κρίτων, ἐὰν βούλῃ ἀκούειν τὰ 

μετὰ ταῦτα συμβάντα ἡμῖν" πεύίκω γὰρ δὴ πάλιν ἐσχοποῦμιεν 

ὧδέ πως Φέρε, πάντων ἄρχουσα ἡ βασιλικὴ τέχνη ἔργον τι 

ἡμῖν ἀπεργάξεται, ἢ οὐδέν; Παντως δήπου, ἡμεῖς ἔφαμεν πρὸς 

Ε ἀλλήλους. Οὐ χαὶ σὺ ἂν ταῦτα φαίης, ὦ Κρίτων: 

ΚΡ... Ἔγωγε. 

ΣΩ. Τί οὖν ἂν φαίης αὐτῆς ἔργον εἶναι: ὥσπερ εἰ σὲ 

ἐγὼ ἐρωτῴην, πάντων ἄρχουσα ἡ ἰατρική. ὧν ἄρχει. τί ἔργον 

παρέχεται; οὐ τὴν ὑγίειαν [φαίης] : 

ΚΡ. ᾿Ἔγωγε. 

ΣΩ. Τί δέ; ἡ ὑμετέρα τέχνη ἡ γεωργία, πάντων “ἄρ- 

298 χουσα,, ὧν ἄρχε. τί ἔργον ἀπεργάζεται: οὐ τὴν τροφὴν ἂν 

φαίης τὴν ἐκ τῆς γῆς παρέχειν ἡμῖν: 

ΚΡ. Ἔγωγς. 

ΣΩ,. Τύ δὲ δὴ; ἡ βασιλωκὴ πάντων ἄρχουσα. ὧν ἄρχει, 

τί ἀπεργάζεται: ἴσως οὐ πάνυ γ᾽ εὐπορεῖς. 

ΚΡ, Μὰ τὸν Δί᾽, ὦ Σώχρατες: 

ΣΩ. Οὐδὲ γὼρ ἡμεῖς, ὦ Κρίτων" ἀλλὰ τοσόνδς γ᾽ οἷ- 

σθα. ὅτι. εἴπερ ἐστὶν αὕτη ἣν ἡμεῖς ζητοῦμεν, ὠφέλιμον αὐτὴν 

δεῖ εἶναι. 

ΚΡ. Πανύ Ὑ-. 

ΣΩ. οΟὐκχοῦν ἄγαθόν γέ τι δεῖ ἡμῖν αὐτὴν παραδιδόναι: 

ΚΡ. ᾿Ανάγκη, ὦ Σώχρατες. 

Ὦ. 8. Ψυϊρο τι (νεὶ τῷ ἡ. ἀπ. ἔργον. 

Ε. ὅ. φαίης ααυοᾷ 5ο]οθοῦτη δϑί πηοῖβ ἱπο]υ5], 
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ΣΩ, ᾿Αγαθὸν δέ γέ που ὡμολογήσαμεν ἀλλήλοις ἐγὼ τε Β 

χαὶ Κλεινίας οὐδὲν εἶναι ἄλλο ἢ ἐπιστήμην τινά. 

ΚΡ, Ναί, οὕτως ἔλεγες. 

ΣΩ. οΟὐχοῦν τὰ μὲν ἄλλα ἔργα, ἃ φαίη ἄν τις τῆς πολι- 

τυκῆς εἶνα' --- πολλὰ δέ που ταῦτ᾽ ἂν εἴη, οἷον πλουσίους τοὺς 

πολίτας παρέχειν χαὶ ἐλευθέρους χαὶ ἀστασιάστους -- πάντα 

ταῦτ᾽ οὖτε χαχὰ οὐτ᾽ ἀγαθὰ ἐφάνη, ἔδει δὲ σοφοὺς ποιεῖν χαὶ 

ἐπιστήμης μεταδιδόναι, ἥπερ ἔμελλεν αὕτη εἶναι ἡ ὠφελοῦσά Ο 

τε χαὶ εὐδαίμονας ποιοῦσα. 

ΚΡ. Ἔστι ταῦτα᾽ τότε γοῦν οὕτως ὑμῖν ὡμολογήθη, ὡς 

σὺ τοὺς λόγους ἀπήγγειλας. 

ΣΩ. ᾿Δρ᾽ οὖν ἡ βασιλικὴ σοφοὺς ποιεῖ τοὺς ἀνθρώπους 
χαὶ αἀγοθούς: 

ΚΡ. Τί γὰρ χωλύει, ὦ Σώχρατες:; 

ΣΩ. ᾿Αλλ ἄρα πάντας χαὶ πάντ᾽ ἀγαθούς ; καὶ πᾶσαν 

ἐπιστήμην, σχυτοτομικήν τε χαὶ τεχτονικὴν χαὶ τὰς ἄλλας 

ἁπάσας, αὕτη ἡ παραδιδοῦσα ἐστιν; 

ΚΡ. Οὐχ οἶμαι ἔγωγε, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ τἄα δὴ ἐπιστήμην: ἡ τί χρησόμεθα; τῶν Ρ 

μὲν γὰρ. ἔργων οὐδενὸς δεῖ αὐτὴν δημιουργὸν εἶναι τῶν μήτε 

χαχῶν μήτ᾽ ἀγαθῶν. ἐπιστήμην δὲ παραδιδόναι μιηδεμίίαν ἄλ- 

ληὴν ἢ αὐτὴν ἑαυτήν. λέγωμεν δ᾽ οὖν, τίς ποτ᾽ ἔστιν αὕτη, ἡ 

τί χρησόμεθα; βούλει φώμεν, ὦ Κρίτων, ἡ ἄλλους ἀγαθοὺς 

πονήσομεν : 

ΚΡ. Πανυ γε. 

ΣΩ. Οἱ τί ἔσονται ἡμῖν ἀγαθοὶ χαὶ τί χρήσιμοι; ἢ ἔτι 

λέγωμεν, ὅτι ἄλλους ποιήσουσιν. οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐχεῖνοι ἄλλους : 

ὅ τι δέ ποτ᾽ ἀγαθοί εἰσιν, οὐδαμοῦ ἡμῖν φαίνονται, ἐπειδήπερ Ε 

τὰ ἔργα, τὰ λεγόμενα εἶναι τῆς πολιτωκῆς ἠτιμάσαμεν, ἀλλ 
ΕῚ » δ 

Ξ ς τὸ λεγόμενον ὁ Διὸς Κόρινθος γίγνεται! ; πε; ἔχε ἀτεχνῶς τὸ λεγόμενον ὁ Διὸς Κόρινθος γίγνεται, καὶ ὅπερ ἔλε- 

σ. 1. σψυΐρο εἴπερ. 

Ὁ. 4. Ψιμρο λέγωμεν δὴ οὖν. 
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γον, τοῦ ἴσου ἡμῖν ἐνδεῖ ἢ ἔτι πλέονος πρὸς τὸ εἰδέναι, τίς ποτ᾽ 

ἐστὶν ἡ ἐπιστήμη ἐχείνη, ἢ ἡμᾶς εὐδαίμονας ποιήσει: 
΄ ᾿ Ν ,3 3 ψ 7 - 

ΚΡ. Νὴ τὸν Δί᾽, ὦ Σώχρατες, εἰς πολλήν γ᾽ ἀπορίαν, 

ὡς ἔοιχεν, ἀφίχεσθε. 
)2 γι θι. ος Η ΡῈ Δ 3. ἼΖ ἢ ν δ: τιν Δι Ὡς , 

ΣΩ. Ἔγωγ οὖν χαὶ αὐτὸς, ὦ Κρίτων, ἐπειδὴ ἐν ταὐτῃ 

τῇ ἀπορίᾳ ἐνεπεπτώχη, πᾶσαν ἤδη φωνὴν ἠφίην, δεόμενος τοῖν 

ξένοιν, ὥσπερ Διοσχόρω ἐπικαλούμενος, σῶσαι ἡμᾶς, ἐμέ τε 

χαὶ τὸ μειράχιον, ἐκ τῆς τρικυμίας τοῦ λόγου, καὶ παντὶ τρόπῳ 

σπουδάσαι, χαὶ σπουδάσαντας ἐπιδεῖξαι, τίς ποτ᾽ ἔστιν ἡ ἐπι- 

στήμη. ἧς τυχόντες ἃ ἂν χαλῶς τὸν ἐπίλοιπον βίον διέλθοιμεν. 

ΚΡ. Τί οὖν; ἠθέλησέ τι ὑμῖν ἐπιδεῖξαι ὁ Εὐθύδημος: 

ΣΩ. Πῶς γὰρ οὗ ρξατό γε, ὦ ἑταῖρος, πᾶνυ με- 

γαλοφρόνως τοῦ δ ᾿ 

ΧΧ, Πότερον δή σε; Ερϑι ὦ Σώχρατες, ταύτην τὴν ἐπι- 

στήμην. περὶ διδάξω. ἢ ἐπιδείξω ἔχοντα : 
τ ῇ 2 

᾽ 

3 Ψ - 3 

Ω μαχάριξ, Ἣν δ᾽ ἐγώ, ἔστι δὲ ἐπὶ σοὶ τοῦτο; Πάνυ μὲν οὐν, 

ἧς φη. Επίδειξον τοίνυν με νὴ Δί᾽, ἔφην ἐγώ, ἔχοντα " πολὺ γὰρ 
-» , ΄ ΜΡ ΄ 3 εὐἰἷξ 

ον ἡ μανθάνειν τηλικόνδ᾽ ἄνδρα. Φέρε δή μοι ἀπόχριναι, 
᾿ “ στ ὅ τι ἐπίστασαι; Πανυ γε, ἦν ὃ ἐγώ, χαὶ πολλά, οὺς “Ὁ» 

“" 

Ὅ --5 ΟἿ 

σμικρά γε. ᾿Αρχεῖ, ἔφη. ἀρ᾽ οὖν δοχεῖς οἷόν τέ τι τῶν ὄντων 

τοῦθ᾽, ὃ τυγχάνει ὄν, αὐτὸ τοῦτο μὴ εἶναι ἅμα; Μὰ Δί᾽ οὐκ 

ἔγωγε. Οὐχοῦν σὺ ἔφησθ᾽ ἐπίστασθαί τι: ΓἜγωγε. Οὐχοῦν 

ἐπιστήμων εἶ, εἴπερ ἐπίστασαι; Πάνυ γε, τούτου γΥ᾽ αὐτοῦ. 

Οὐδὲν διαφέρει" ἀλλ᾽ οὐχ ἀνάγχη σε ἔχει πάντα ἐπίστασθαι. 

ἐπιστήμονα γ᾽ ὄντα; Μὰ Δί᾽, ἔφην ἐγώ" ἐπεὶ πολλὰ ἄλλ᾽ οὐκ 

ἐπίσταμαι. Οὐχοῦν εἴ τι μμὴ ἐπίστασαι. οὐκ ἐπιστήμων εἶ. 

᾿Εχείνου γε, ὦ φίλε, ἦν δ᾽ ἐγώ. ἵἯττον οὖν τι, ἔφη, οὐχ ἐπι- 

Ὁ] 

, Ξ 9 ΄ »"΄ 3 Ξ κ χ᾿ , 

στήμων εἶ; ἄρτι δ᾽ ἐπιστήμων ἔφησθ᾽ εἶναι" καὶ οὕτω τυγχα- 
Ν τ 3 3 ΄ 5 3 

γεις ὧν αὐτὸς οὗτος, ὃς εἶ, χαὶ αὖ πάλιν οὐκ εἶ, χατὰ ταὐτὰ 
- 53 - ᾿ 

ἅμα. ἘΕἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, Εὐθύδημε" τὸ γὰρ λεγόμενον, καλὰ 

δὴ παταγεῖς᾽ πῶς οὖν ἐπίσταμαι ἐκ χείνην τὴν ἐπιστήμην. ἣν 

Ὁ. 1. ὃς ρΡοβὲ πάλιν ᾿ἰπβογοπάπμι ρΡαΐο. 
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»ὦ » [ Ν » 3 δ , ΒΩ ὮΝ. ἃ 5 , Α 

ἐζητοῦμεν: ὡς δὴ τοῦτο αἀδυνατὸν ὃν, ταύτον εἰναὶ τε καὶ 

«ἥ. εἴπερ ἕν ἐπίσταμαι. ἅπαντα ἐπίσταμαι" οὐ γὰρ ἂν εἴην 

ἐπιστήμων τε χαὶ ἀνεπιστήμων ἅμα" ἐπεὶ δὲ πάντ᾽ ἐπίσταμαι, 

χαχείνην δὴ τὴν ἐπιστήμην ἔχω" ἀρ᾽ οὕτω λέγεις, χαὶ τοῦτ᾽ 

ἐστι τὸ σοφόν; Αὐτὸς σαυτὸν ἤδη ἐξελέγχεις. ἔφη. ὦ Σώχρα- 
, ΕΥ̓ Ξ ΄ 9 

τες. Τί δέ, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Εὐθύδημε, σὺ οὐ πέπονθας ταὐτὸ 

τοῦτο πάθος: ἐγὼ γάρ τοι μετὰ σοῦ ὁτιοῦν ἂν πάσχων χαὶ 
᾿:- " “- »" ," » 2 

μετὰ Διονυσοδώρου τοῦδε, τῆς φίλης χεφαλῆς, οὐχ ἂν πάνυ 
3 , » 

αἰγαναχτοίην. ἐπεὶ εἰπέ μοι, σφὼ οὐχὶ τὰ μὲν ἐπίστασθον τῶν 

ὄντων, τὰ δὲ οὐκ ἐπίστασθον : “Ἤχιστά γε, ἔφη, ὦ Σώχρατες, 
6 , » ΄ 2 2 9 ᾿, 

ο Διονυσόδωρος. Πῶς λέγετον: ἔφην ἐγὼ αλλ οὐδὲν ἄρα 

ἐπίστασθον: Καὶ μάλα. ἡ δ᾽ ὅς. Πάντ᾽ ἄρα, ἔφην ἐγώ, ἐπί- 
ΕῚ ΄ ἥδ » “ 3 Ε7) ᾿ ’ 4 

στασῦον, ἐπειδήπερ καὶ ὁτιοῦν: Πάντ᾽, ἔφη χαὶ σύ γε πρός, 
" ᾿ κι ες ὦ ΛΕ. βυδν.25. δ. ᾿ - " ΝΕ Ἀν. 
εἴπερ χαὶ ἕν ἐπίστασαι, παντ ἐπίστασαι. ᾿ῶ Ζεῦ, ἔφην ἔγω, 
ς ᾿ " 3 ᾿ ᾿ ’ ΄ -» ᾿ δ 
ὡς θαυμαστὸν λέγεις ἄγαθον χαὶ μέγα πεφάνθαι. μῶν χαὶ οἱ 

Δ "' ͵ δον έν μ 2 ’, 3 Ἁ ’ 

ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι πάντ ἐπίστανται, ἡ οὐδέν: Οὐ γαρ δη- 

που, ἔφη; τὰ μὲν ἐπίστανται, τὰ δ᾽ οὐχ ἐπίστανται, χαὶ εἰσὶν 
“ 2 , , ἀκ 5 , 3 Χ , Φ 5.5. σὸν 
ἄμα, ἐπιστημονές τε χαὶ ἀνεπιστημονες. ᾿Αλλὰ τί: ἣν ὃ ἐγώ. 

Πάντες, ἡ δ᾽ ὅς, πάντ᾽ ἐπίστανται. εἴπερ καὶ ἕν. ᾽Ω πρὸς 

τῶν θεῶν. ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε" δῆλοι γάρ μοί ἐστον ἤδη 

ὅτι σπουδάζετον. χαὶ μόλις ὑμᾶς προὐχαλεσάμοη) δάξειν᾿ ἄζετον, χαὶ μόλις ὑμᾶς προὐχαλεσάμιην σπουδάξειν 
3 Ἁ -» - 

αὐτὼ τῷ ὄντι πάντα ἐπίστασθον: οἷον τεχτονυκὴν καὶ σχυτι- 
’ Ἷ 3 » 

χήν; Πάνυ γ΄, ἔφη. Ἢ χαὶ νευρορραφεῖν δυνατὼ ἐστον; Καὶ 
᾿ ᾿ , ΄ 2 " 8 ᾿ ᾿ - ᾿ 2 ᾿ ναὶ μὰ Δία καττύειν γ, ἔφη. Ἢ χαὶ τὰ τοιαῦτα, τοὺς ἀστέ- 

ὌΧ 8... . } , ΄ 5 ὥ 9 3 
ρας, ὁπόσοι εἰσί, χαὶ τὴν ἄμμον; Πανυ γε, ἡ δ᾽ ὅς εἶτ᾽ οὐκ 

ἂν οἴει ὁμολογῆσαι ἡμᾶς: 

ΧΧΙ. Καὶ ὁ Κτήσιππος ὑπολαβών Πρὸς Διός, ἔφη, Διο- 
, ΄ ,ὔ ᾿ ’, " , , ἘΠ Δὰν 

γυσοδωρε, τεχυηριόν τί μοι τούτων ἐπιδείξατον τοιόνδε, ᾧ εἴσο- 
ἈΜΩ 

Ὁ. 4. ΨΜαϊ]ρὸ ἐστι. 

Ἐ. 1. Ψαυϊρὸ γε δή. 

Ἐ. ὅ. ϑαρρ!ον! ἐπεὶ. 

Α. 4. Ψυϊρο χαὶ ἀγαϑὸν. 
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Ὡ“, 3 

μαι. ὅτι ἀληθῆ λέγετον. Ἴ{ ἐπιδείξω; ἔφη. Οἶσθα Εὐθύδη- 

μον, ὁπόσους ὀδόντας ἔχει, καὶ ὁ Ἐὐθύδημος, ὁπόσους σύ: Οὐκ 
: 

ἐξαρχεῖ σοι, ἔφη, ἀκοῦσαι, ὅτι πάντ᾽ ἐπιστάμεθα: Μηδαμῶς, 
3 ᾽ ΄- 

ἡ δ᾽ ὅς, ἀλλὰ τοῦτο ἔτι ἡμῖν μόνον εἴπατον χαὶ ἐπιδείξατον, ὅτι 

ἀληθῆ λέγετον χαὶ ἐὰν εἴπητον, ὁπόσους ἑκάτερος ἔχει ὑμῶν, 

χαὶ φαίνησθε γνόντες ἡμῶν ἀριθμιησάντ ἤδη πεισόμεθ᾽ ὑμῖν αἱ φαίνησθε γνόντες ἡμῶν ἀριθμῃησάντων, ἤδη πεισόμεθ᾽ ὑμῖ 

χαὶ τἄλλα. ἡγουμιένω οὖν ΕΑ ΝΜΕΣ οὐχ, ἠθελέτην, ἀλλ᾽ ὧμο- 
΄ 3 

λογησάτην πάντα χρήματ᾽ ἐπίστασθαι, χαθ᾽ ἕν ἕκαστον ἐρω- 
΄ ς Ἂ Τ΄ , ἰν ᾿ χε ’ ’ 9 , 

τώμενοι ὑπὸ Κτησίππου. ὁ γὰρ Κτήσιππος πάνυ ἀπαραχαλὺυ- 

πτὼς οὐδὲν ὅ τι οὐχ ἠρώτα τελευτῶν, καὶ τὰ ἀΡΆΘΘΝΙ εἰ ἐπι- 
ταίσθην- τὼ δ᾽ ἀνδρειότατ᾽ ὁμόσ᾽ ἤτην τοῖς ἐρω ᾿ σταίσθην τὼ δ᾽ ἀνδρειότατ᾽ ὁμιόσ᾽ “την τοῖς ἐρωτήμασιν, ὅμο- 

ν ᾿ Μ᾽. 

ογοῦντες εἰδέναι. ὥσπερ οἱ χάπροι οἱ πρὸς τὴν ἀνψεριε ὁμόσ 
᾿ ψ᾿ 3 

ὠθούμενοι, ὥστ᾽ ἔγωγε χαὶ αὐτός, ὦ Κρίτων, ὑπὶ ἀπιστίας 
- μιν ,ὔ 3 - 3 - ἠναγκάσθην τελευτῶν ἐρέσθαι [τὸν Εὐθύδημον), εἰ χαὶ ὀρχεῖ- 

᾿Ξ ἊΨ ῃ » , 
σθαι ἐπίσταιτο ἡνυκ μα κρλν;δον ὁ δέ, Πάνυ γ΄, ἔφη. Οὐ δήτκου, 
ἦι ὃ ἐνώ. χαὶ ἐς ἤρα. " Ὁ ΖΝ ὶ ἐπὶ 0 οὐρα ἦν δ᾽ ἐγώ, χαὶ ἐς μαχαίρας γΞ γυβιστᾷν καὶ ἐπὶ τροχοῦ δινε 

» ΄ 3 , 

σθαι τηλικοῦτος ὦν, οὕτω πόρρω σοφίας ἥκεις; Οὐδέν, ἔφη, ὅ 
"» ΄ -- 3 τι ς δ των 

ι οὔ. Πότερον δ᾽, ἦν ὃ ἐγώ, πάντα νῦν ᾿μόνον ἐπίστασθον ἢ 
Α ϑο σσιι “ν ἐἢ “ ὄσέῶνι ΡΥ , " Α λὰ 

χαὶ ἀεί: Καὶ ἀεί, ἔφη. Καὶ ὅτε παιδία, ἤστην χαὶ εὐθὺς γε- 

995 νόμενο,, ἠπίστασθε πάντα: Ἑφάτην ἅμ᾽ ἀμφοτέρω χαὶ ἡνῖν ἡ. ενοι ἡτπιστας Ξ ποανταᾶ: φατὴν αὑ. αυιφοτέρω χαὶ ἡμῖ 
Π 

μὲν ἄπιστον ἐδόχει τὸ πρᾶγμα εἶναι" ὁ δ᾽ Εὐθύδημος, ᾿Απι- 
2 Φ οἱ π. ὦ διὰ δι τ ὦ 

ὅτι, ἣν ὃ ἐγὼ. εἰχος ὑμᾶς 

ἐστὶ σοφοὺς εἶναι. ᾿Αλλ ἤν, ἔφη, ἐθελήσῃς μοι ἀποχρίνεσθαι., 
ἘΞ ᾽ . 

ἐγς μρορένον χαὶ σὲ ταῦτα τὰ θαυμαστὰ ὁμολογοῦντα. ᾿Αλλὰ 

υἦν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἥδιστα ταῦτα ἐξελέγχομαι. εἰ γάρ τοι λέληθα 
" ἘΠ ρα ᾿ ς ., ΕΣ, ΕΞ 

ἐμαυτὸν σοφὸς ὦν, σὺ δὲ τοῦτ᾽ ἐπιδείξεις ὡς πάντ ἐπίσταμαι 

χαὶ ἀεί. τί μεῖζον ἕρμαιον αὐτοῦ ἂν εερρα μαι ἐν παντὶ τῷ βίῳ: 

ΧΧΙ. ᾿Αποχρίνου δή, ἔφη. Ὡς ἀποχρινουμένου ἐρώτα Ἂ Γ ἈΙΌΟΥΘΙΝΌ ᾿» ἔφη. ρου...) μέ “" . 

ΒἾΑρ οὖν, ἔφη, ὦ Σώχρατες, βωδτολο του εἶ ἢ οὖ; Ἔγωγε. 

» ΄ 3 ΄ . ᾿ , Ε Ἃ 3 

τῳ: Ὧι ἐπιστήμων. οἶμαι γάρ σε τὴν Ψυχὴν λέγειν΄ Ἢ οὐ 
- - Ε] Ἷ 3 Ἂς - ,ὔ 

τοῦτο λέγεις: Οὐχ αἰσχύνει. ἔφη. ὦ Σώχρατες:; ἐρωτώμενος 
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ἀντερωτᾷς: Ἑἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ" ἀλλὰ πῶς ποιῶ; οὕτω γὰρ ποιή- 
“ οἷ [2 ᾿ ΕἸ »Ἥ δ ὥ -» ’ 

σω. ὅπως ἂν σὺ χελεύῃς. ὅταν μὴ εἰδῶ ὃ τι ἐρωτᾷς, χελεύεις 
ἐ 3 , 2 ᾿ Ἁ " , 

με ὅμως ἀποχρίνεσθαι, ἀλλὰ μὴ ἐπανερέσθαι: Ὑπολαμβάνεις 

γὰρ δήπου τι, ἔφη, ὃ λέγω: ἼἜγωγε. ἦν δ᾽ ἐγώ. Πρὸς τοῦτο 
, 3 , πα: Ὁ ὔ Ξ “ Ἄν ν ι 

τοίνυν ἀποκρίνου, ὃ ὑπολαμβάνεις. Τί οὖν. ἔφην. ἂν σὺ μὲν 

ἄλλῃ ἐρωτᾷς διανοούμενος, ἐγὼ δὲ ἄλλῃ ὑπολαβὼν ἔπειτα πρὸς 

τοῦτ᾽ ἀποχρίνωμαι, ἐξαρκεῖ σοι. ἐὰν μηδὲν πρὲς ἔπος ἀποχρί- 

νωμαι: Ἔμοιγε, ἡ ὃ ὅς οὐ μέντοι σοί γε, ὡς ἐγώμαι. Οὐ μαι; Ἔμοιγε, ἦ δ᾽ ὅς οὐἨ μέντοι σοί γε, ὡς ἐγῴμαι. 
τοίνυν μὰ Δί᾽ ἀποχρινοῦμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, πρβπερονα, πρὶν ἂν πύ- 

θωμαι. Οὐκ ἀποχρινεῖ, ἔφη, πρὸς ἃ ἂν ἀεὶ ὑπολαμβάνῃς, ὅτι 

ἔχων φλυαρεῖς χαὶ ἀρχαιότερος εἶ τοῦ δέοντος. χἀγὼ ἔγνων αὖ- 

τὸν ὅτι μοι χαλεπαίνοι διαστέλλοντι τὰ λεγόμενα. βουλόμενός 
» , 9 ΄ ὌΝ » - 

με θηρεῦσαι τὰ ὀνόματα κοβιστησαα ἀνεμνήσθην οὖν τοῦ Κόν- 

νου, ὅτι μοι χἀχεῖνος χαλεπαίνει ἑχάστοτε, ὅταν αὐτῷ μὴ ὑπεί- 

χω, ἔπειτά μου ἧττον ἐπιμελεῖται ὡς ἀμαθοῦς ὄντος ἐπεὶ δ᾽ 

οὖν ἀρήυρήβην χαὶ παρὰ τοῦτον φοιτᾶν, ᾧήθην δεῖν ὑπείκειν, 

"ἡ με σχαιὲν ἡ “σάμενος φοιτητὴν μιὴ προσδέχοιτο. εἶπον οὐν᾿ 

᾿Αλλ εἰ δοχεῖ σοι, ὦ Ε- τν' οὕτω ποιεῖν, ποιητέον" σὺ γὰρ 
2 , ᾽χαν ’ ΕΣ 

πάντως που χάλλιον ἐπίστασα.. διαλέγεσθαι ἢ ἐγώ, τέχνην ἔχων 
,, 5: μ 2 3 - τ , ΄ 

ἰδιώτου πιο: ἐρδαβα οὖν πάλιν ἐξ ἀρχῆς. ΄᾿Αποχρίνου δὴ, 
᾿, 4 “ 2 , ἘΠ νον Ψ σα 
ἔφη, πᾶλιν, πότερον ἐπίστασαί τῳ ἃ ἐπίστασαι, ἡ οὗ ; Εὔγωγε, 

ἔφην, τῇ γε ψυχῇ. Οὗτος αὖ, ἔφη, προσαποχρίνεται τοῖς ἐρω- 

τωμένοις. οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἐρωτῶ ὅτῳ, ἀλλ᾽ εἰ ἐπίστασαί τῳ. 
Πλέ "Μ πον ,. ΑἿΣ δέο, ἔξῳρυ, Ω , ν᾿ ἊΝ Ἀν. ἃ, 5 ὃς 

ἔον αὖ, ἔφην ἐγώ, τοῦ δέοντος ἀπεκρινάμην ὑπ ἀπαιδευ- 

σίας" ἀλλὰ συγγίγνωσχέ μοι᾿ ἀποχρινοῦ ἂρ ἤδη ἁπλῶς ἕ Υγύγνωσχέ μοι᾿ αποχρινοῦμαι γὰρ ἤδη αἀπλῶς, 

ὅτι ἐπίσταμαί τῷ 66 ἃ ἐπίσταμαι. Πότερον, ἦ δ᾽ ὅς, τῷ ὼ ᾿ μ. ᾿ ᾿ :ν δ υ. ν- “ 00 2 Ἢ 5» τῳ 

1 “ ΄ Ἴ ἃ μ ξττι ΣΑΣ {υς τ ἐπέ " δ Φ0᾽ ᾿Ξ. ἷ 
αὐτῷ τούτῳ [0] ἀεί, ἡ ἔστι μὲν ὅτε τούτῳ, ἔστι ὃ 0 ἑτέρῳ: 
᾿Αεί ὅ ᾿ ΕΗ ἘΝ ἄνυυ Ἑ 5 ᾿οὐ : 

(, ὅταν ἐπίστωμαι, ἦν δ᾽ ἐγώ, τούτῳ. Οὐκ αὖ, ἔφη, παύ- 
’ 2 ἌΟΡ ἷ, ς ᾿ 

σει παραφθεγγόμενος: ᾿Αλλ ὅπως μἡ τι ἡμᾶς σφαλεῖ τὸ ἀεὶ 
» - 3 , τοῦτο. Οὔχουν ἡμᾶς γε. ἔφη, ἀλλ᾽ εἴπερ, σέ. ἀλλ ἀποχρί- 

σ. 4. ΠΕ ὑπολάβω, 568 ἔπειτα ροβία]αί αιοά ρμοβιΐ. 

Α. θ. γ᾽ Ξβοῖπβι. [απ 15 ραγέϊοα]α οχ τ ἄδενι ααἀβουῆρίο οὐἵα νἱάθίι, 

σ 

290 

Β 
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ὅπ. 9 5: ΄ »" 

νου" ἡ ἀεὶ τούτῳ ἐπίστασαι: ᾿Αεί, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἐπειδὴ δεῖ ἀφε- 

λεῖν τὸ ὅταν. Οὐχοῦν ἀεὶ μὲν τούτῳ ἐπίστασαι" ἀεὶ δ᾽ ἐπι- 

προ ενρτίσ ὁτερον τὰ μὲν τούτῳ ἐπίστασαι ὧν ἐπίστασαι, τὰ δ᾽ 
Ὡ ον 

ἄλλῳ, ἢ τούτῳ ἅπαντα; Τούτῳ, ἔφην ἐγώ, ἅπαντα, ἅ γ᾽ ἐπί: 

σταμαι. Τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, ἔφη" ἥχει ταὐτὸ παράφθεγμα. ᾿Αλλ ταμαι. ο) εεινο ΦῊ᾽ χε. τ ϊ ταραφύεγμα. ἐ 

3 "» Α ἅ 2. νῷ 2 Ἁ ᾿ ὧν Ε 
ἀφαιρῶ, ἔφην ἐγώ, τὸ ἅ γ᾽ ἐπίσταμαι. ᾿Αλλὰ μηδὲ ἕν, ἔφη. 
3 ες ’ , ϑαὰὶ τς Ψ 3 ΄ Ἧ ΄ 

ἀφέλῃς οὐδὲν γάρ σοὺ δέομαι. ἀλλα μοι ἀπόκριναι" δύναιο 

ἂν ἅπαντα ἐπίστασθαι, εἰ μὴ πάντα ἐπίσταιο: Τέρας γὰρ ἂν 
" 3 ΄ κι 5 

εἴη, ἦν ὃ᾽ ἐγώ. χαὶ ὃς εἶπε᾽ Προστίθει τοίνυν ἤδη ὅ τι βούλει" 

ἅπαντα γὰρ ὁμολογεῖς ἐπίστασθαι. Ἑοικα, ἔφην ἐγώ, ἐπει- 

Ο᾽ῳ 
"δὰ 6) ΜΗ Ὁ ῷ- να δήπερ γ᾽ οὐδεμίαν ἔχει. δύναμιν τὸ ἃ ἐπίσταμαι, πᾶντα δὲ ἐπί- 

Ἂ 2 » Ὧ 

σταμαι. Οὐχοῦν χαὶ ἀξὶ ὡμολόγηκας ἐπίστασθαι τούτῳ, ᾧ 
, ἐμ ε- 2. τ ει “2 -: Ω“ , Ξ αἴφν ᾿ 5 4 

ἐπίστασαι. εἶπε οταν ἐπιβρῇ εἴτε ὅπως βουλει΄᾿ ἀεὶ γὰρ ὠμολο- 

γηχαᾶς ἐπίστασθαι χαὶ ἅμ: ἅπαντα. δῆλον οὖν, ὅτι καὶ παῖς ὧν ἘΝ 
ΑΝ 4 ᾿ Α 9, νὖὖ 

[ἠπίστω]. καὶ ὅτ᾽ ἐγίγνου, χαὶ ὅτ᾽ ἐφύου, καὶ πρὶν αὐτὸς γε- 

νέσθαι. χαὶ πρὶν οὐρανὸν χαὶ γῆν γενέσθαι, ἠπίστω ἅπαντα, 

περ ἀεὶ ἐπίστασαι. χαὶ ναὶ μὰ Δία. ἔφη, αὐτὸς ἀεὶ ἐπιστή- 

σει χαὶ ἅπαντα, ἂν ἐγὼ βούλωμαι. 

ΧΧΠΙ. ᾿Αλλὰ βουληθείης, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ πολυτίμητε Εὐ- 

θύδημε, εἰ δὴ τῷ ὄντι ἀληθῆ λέγεις. ἀλλ᾽ οὔ σοι πάνυ πιστεύω 

ἱκανῷ εἶναι, εἰ μή σοι συμβουληθείη ἀδελφός σου οὑτοσὶ 

[Διονυσόδωρος ]" οὕτω δὲ τάχ᾽ ἄν. εἴπατον δέ μοι, ἦν ὃ᾽ ἐγώ" τὰ 

μὲν γὰρ ἄλλα οὐκ ἔχω ὑμῖν πῶς ἂν ἀμρίσβῃταίη ν, οὕτως εἰς 

σοφίαν τερατώδεσιν ἀνθρώποις, ὅπως οὐ πᾶντ᾽ ἐγὼ ἐπίσταμαι, 

ἐπειδή Υ̓ ὑμεῖς φατέ᾽ τὰ δὲ τοιάδε πῶς φῶ ἐπίστασθαι, ὦ Ἐυθύ- 
Ἵ 

δημς, ὡς οἱ ἀγαθοὶ ἄνδρες ἄδικοί εἰσι: φέρ᾽ εἰπέ, τοῦτ᾽ ἐπίστα- 
ἊἋ ͵ 3 ᾽ 

μαι ἢ οὐχ ἐπίσταμαι; ᾿Επίστασαι μέντοι, ἔφη. Τί; ἣν δ᾽ ἐγώ. 

Ὅτι οὐχ ἄδικοί εἰσιν οἱ ἀγαθοί. Πάνυ γε, ἦν δ᾽ ἐγώ, πάλαι" ἀλλ 

ψιρο ᾧ ἐπίστασαι, εἰ πάντα. 

ΤοΙΘηἄπμη νἱοίαν δὲ οἱ πάντα ἐπίστασθαι Ἰεροηάπτη, 

ἠπίστω τἀποῖπὶβ ᾿Π0]Ππ|81. 

Μαῖη αὔτ᾽ ἐσαεὶ ἐπ. ἅπ. ἀε]οίο χαί. 

ΘΟ μι κ᾿ ὧι ὧι Διονυσόδωρος οἰ ΤΟαΙΩΒΟΥΙΡΒΙ. 
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οὐ τοῦτ ἐρωτῶ ἀλλ᾽ ὡς ἀδιχοί εἰσιν οἱ ἀγαθοί, ποῦ ἐγὼ τοῦτο 391 
» , Ὡ ἈΡΑ 

ἔμαϑον; Οὐδαμοῦ. ἔφη ὁ Διονυσόδωρος. Οὐχ ἀρ ἐπίσταμαι, 
- ν 

ἔφην, τοῦτ᾽ ἐγώ. Διαφθείρεις, ἔφη, τὸν λόγον, ὃ Εὐθύδημος 

πρὸς τὸν Διονυσόδωρον, καὶ φανήσεται. οὑτοσὶ οὐκ ἐπιστάμενος. 

β χαὶ ἐπιστήμων ἅμ᾽ ὧν χαὶ ἀνεπιστήμιων. χαὶ ὃ Διονυσόδωρος 
3 ’, -" ΄ 3 2Ὶ 

ἡρπερίαν εν. ᾿Αλλὰ σύ, ἦν ὃ ἐγώ, πῶς λέγεις, ὦ Εὐθύδημε ; 

οὐ δοχεῖ σοι ὀρθῶς ἀδελφὸς λέγειν ὁ πάντα εἰδώς; ᾿Αδελφὸς Β 

γᾶρ, ἔφη; ἐγώ ἑῷ Εὐθυδήμου, ταχὺ ὑπολαβὼν ὁ 

οος: χαγὼ εἶπον, Γἕασον, ὦ ̓γαθέ, ἕως ὃν Εὐθύδημός με διδάξῃ, 

ὡς ἐπίσταμαι τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας ὅτι ἄδικοί εἰσι, χαὶ μή μοι 

φθονήσῃς τοῦ μαθήματος. Φεύγεις, ἔφη, ὦ Σώχρατες, ὃ Διο. 
“ . 2 0.2 2 , ΟΜ" 2 τ 

γυσοδωρος, χαὶ οὐκ ἐθέλεις ἀποχρίνεσθαι. Εἰχοτως γ΄, εἶπον 

ἐγώ ἥττων γάρ εἰμι χαὶ τοῦ ἑτέρου ὑμῶν, ὥστε πολλοῦ δέω ὁ 

ἦ οὐ δύο γε εἰ ίρς πολὺ γὰρ πού εἰμι φαυλότερος τοῦ Ἥρα- 

χλέους, ὃς οὐχ οἷός τ᾽ ἦν τῇ θ᾽ ὕδρᾳ διαμάχεσθαι, σοφιστρία, 

οὔσῃ χαὶ διὰ τὴν σοφίαν ἀνιείσῃ, εἰ μίαν χεφαλὴν τοῦ λόγου 
9 ᾿ Α 3 Α τις ἀποτέμοι. πολλὰς ἀντὶ τῆς μιᾶς, καὶ χαρχίνῳ τινὶ ἑτέρῳ 

σοφιστῇ, ἐκ θαλάττης ἀφιγμένῳ, νεωστί, μοι δοχεῖν, κατα- 
΄, ἘΠῚ 2 ᾿ ΩΝ “3. “ » αὐλὰς τ. 9 ᾿ 

πεπλευχοτι" ὃς ἐπειδὴ αὐτὸν ἐλύπει οὕτως ἐκ τοῦ ἐπ ἀριστερὰ 

λέγων καὶ δαάχνῶν, τὸν ᾿Ιόλεων τὸν ἀδελφιδοῦν βοηθὸν ἐπεχαλέ- 

σᾶτο, ὃ ὃ αὐτῷ ἱκανῶς ἐβοήθησεν. ὁ δ᾽ ἐμὸς ᾿Ιόλεως [Πατρο- 

χλῆς] εἰ ἔλθοι, πλέον ἂν θάτερον ποιήσειεν. 

ΧΧΙΝ. ᾿Απόχριναι δή, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, ὁπότε σοι 
»Ἢ χ ΄ φ- ΔΥῪῬ 3 

ταῦτα, ὕμνηται" πότερον ὃ ᾿Ιόλεως τοῦ Ἡρακλέους μᾶλλον ἦν ὕ 5 ΕΝ ὦ 
2 » Ἁ χ- ’ 

αἰδελφιδοῦς ἢ σός: Κράτιστον τοίνυν μοι, ὦ Διονυσόδωρε, ἦν 

δ᾽ ἐγώ, ἀποχρίνασθαί σοι. οὐ γὰρ μὴ ἄνῇς ἐρωτῶν, σχεδόν τι 
«5 3 5: - ΄, 

ἐγὼ τοῦτ᾽ εὖ οἶδα, φθονῶν χαὶ διαχωλύων, ἵνα μὴ διδάξῃ μ᾽ ὁ 
3." - “ὰ 

Εὐθύδημος ἐχεῖνο τὸ σοφόν. ᾿Αποχρίνου δή, ἔφη. ᾿Αποχρι- 
ῷ ΄ Ξ ἐν ΕΞ 5᾽ , μι 

νοῦμαι δή, εἶπον, ὅτι τοῦ ᾿Ηραχλέους ἣν ὁ ̓ Ιόλεως ἀδελφιδοῦς, 
3 ν Ξὦὠ » " » 3 

ἐμὸς δ΄, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. οὐ γὰρ Πατροκλῆς ἦν Ε 
ἌΣ ὦ τὰ ᾿ ΄, 

αὐτῷ πατύρ, ὁ ἐμὸς ἀδελφός, ἀλλὰ παραπλήσιον μὲν τοὔνομα 
7 - ἰ τὰ ὁ. , , 5 δι ΄ 

ἰφιχλῆς, ὁ Ηραχλέους ἀδελφός. Πατροχλῆς δέ, ἡ δ᾽ ὅς, σός: 

θ 
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ΠΣ Ἐ  ΣΒΑἢ τ ἢ πα Αν ΤΣς ΑΝΩΣ 2. ον ἄνυ Ὑ, ἔφην ἐγὼ, ὁμομήτριός γε, οὐ μέντοι ὁμοαΥΡΑ͂Θ 

. δε-ο 

᾿Αδελφὸς ἄρ ἐστί σοι χαὶ οὐκ ἀδελφός. Οὐχ ὁμοπάτριός ΎΕ, 

ὦ βέλτιστε, ἔφην ἐχείνου μὲν γὰρ Χαιρέδημος ἦν πατήρ, ἐμὸς ") ῥξλτιστε, ἐφ Ξξινοῦ μὲν γὰρ ιρεοημος Ἢν πατὴρ. ἐμος 

᾿ Ἁ --᾿ 3 9, 

δὲ Σωφρονίσχος. Πατὴρ ὃ ἦν, ἔφη, Σωφρονίσχος χαὶ Χαι- 
μ » 

ὃ ἐχενου. Οὐχοῦν. 
ἐξ ΄- Ξ ΄ .». 3 -" 3 

ἢ δι Ὅν Ἕτερος “ἣν Χαιρέδημος τοῦ πᾶατρος; Τοὐυμοῦ γ, ἔφην 
βαχ Η ἀρ ΟΝ παπτὶ ) Ξ-- -ερς ν πὸ κίε: Ν “σὺ εἶ δ πὸ - ξγω. ) " ἦ ξτερος ὧν πᾶτρος: σὺ ε' Οοαὐὐτος 

“- " , ,᾿ λ ἐμ τ . ΚΝ ὦ 

τῷ λίθῳ ; Δέδοιχα μὲν ἔγωγ᾽, ἔφην. μιὴ φανῶ ὑπὸ σοῦ ὁ αὐτός᾽ 
3 , , » οὐ μέντοι μοι δοχῶ. Οὐχοῦν ἕτερος εἶ, ἔφη, τοῦ λίθου; “Εἶτε- 

᾿ 2 3 ρος μέντοι. Δλλο τι οὖν ἕτερος, ἡ δ᾽ ὅς, ὧν λίθου οὐ λίθος ε - : 
Η ἤτον ἃ » 2 ᾿ Ξ5- ἡ - 2 - ῃ 

χαὶ ἕτερος ὧν χρυσοῦ οὐ χρυσος εἰ; “ἔστι ταῦτα. Θύυχοῦν χαὶ 
λ 

. γπ- ᾿ 2 5. ᾿ ͵ " 

ὁ Χαιρέδημος, ἔφη, ἕτερος ὧν πατρὸς οὐκ ἂν πατὴρ εἴη. Ἔοι- 
"» ΄ 

«πὸ 

Ξ᾿ 2 Χ ᾿ , 

χεν, ἣν ὃ ἐγὼ, οὐ πατὴρ εἶναι. Εἰ γαρ δηποὺ, ἔφη. πατὴρ 
' 

5 ς 7: ᾿ ς Ὡ;} ἐστιν ὁ Χαιρέδημος. ὑπολαβὼν ὁ Εὐθύδημος. πάλιν αὖ ὃ Σω- 
᾿ ΕῚ ΄ 

φρονίσχος ἕτερος ὧν πατρὸς οὐ πατήρ ἐστιν, ὥστε σύ, ὦ Σώ- 
ἰν πε» ᾿ 

καὶ ὁ Κτήσιππος ἐχδεξάμενος, Ὃ δ᾽ ὑμέ- 
" ΄ 

τερος, ἔφη, αὖ πατὴρ οὐ ταὐτὰ ταῦτα πέπονθεν : ἕτερός ἐστι 
» ΄ ἊΝ “"Ἥ 2 2 ΄ 

τοὐμοῦ πατρός: Πολλοῦ γ΄, ἔφη. δεῖ, ὁ Εὐθύδημος. Αλλά, 
5. :ς- ς »᾿»ν ᾽ ι 
Ἶ ὃ ὅς, ὁ αὐτός: ὋὉ αὐτὸς μέντοι. Οὐχ ἄν συμβουλοίμεην. 
σὴ)λὰ προ ϑν .Ξ Εὐ θύὃ ς διᾳ δα ῃόνες- Ξη τὶ πο Ἂ . σῶν α, πότερον. ὦ Εὐνυδημε, ἐμὸς μόνος ἐστι πατὴρ Ἢ γᾶν τῶν 

ἄλλων ἀνθρώπων ; Καὶ τῶν ἄλλων, ἔφη" ἢ οἴτι τὸν αὐτὸν πα- 
΄ , Ἵὔ δ ἰν ΄ 

τέρα ὄντα οὐ πατέρα εἶναι: "Ωιμην ΕΣ ἔφη ο Κτησιππος 
γγ "τ 7 ΩΣ ΕΝ «Ὅς: Ν δ Ξ4 Ἂς 3 κ᾿ ς 

ε δέ: ἡ δ᾽ ὅς χρυσὸν ὄντα ὑμὴ χρυσὸν ε ἢ ἄνθρωπον ὄντα 
΄ ᾿ 5 " 

ἡ ἄνθρωπον; Μὴ γάρ. ἔφη ὁ Κτήσιππος, ὦ Εὐθύδημε. τὸ 
2 ἢ ἣν 

: 

λεγόμενον, οὐ λίνον λίνῳ συνάπτεις : δεινὸν γὰρ λέγεις πρᾶγμα, 

εἰ ὁ σὸς πατὴρ. πάντων ἐστὶ πατήρ. ᾿Αλλ ἔστιν, ἔφη. Πό- 
πὸ ἣπ ΄ ΄ Ἃ ΠΑ κ 

τερον ἀνθρώπων; ἢ ὃ ὃς ὁ Κτήσιππος; ἢ χαὶ ἵππῶν, καὶ 

τῶν ἄλλων πάντων ζώων; Πάντων, ἔφη. Ἢ χαὶ μιητὴρ ἢ 
΄ ΡΝ" ΄ χσ. νΝ » 3, Δ ΡΒ Ε7 ς Ἁ 

μήτηρ; Καὶ ἡ μήτηρ γε. Καὶ τῶν ἐχίνων ἄρα. ἔφη. Ἢ σῃ 
΄ “» Ν , γι ἌΝ ΔΕ , 2 32, ..- Ἃ 

μήτηρ εὐγπαρ ἐστὶ τῶν θαλαττίων. Καὶ ἡ σὴ γΥ5 ἔφη. Καὶ 

σὺ ἄρ᾽ ἀδελφὸς εἶ τῶν βοιδίων χαὶ κυναρίων χαὶ χοιριδίων. Καὶ 



ἘΕΥΘΥΔΗΜΟΣ. δῦ 
᾿ ’ὔ ᾿᾿ ’ὔ ΒΩ “ Ν “ Ἂς ἝΝ, 

γὰρ σύ, ἔφη. Καάπρος ἄρα σοι πατήρ ἐστι καὶ κύων. Καὶ 
. ,ὕ 5 ἐν 

γὰρ σοί, ἔφη. Αὐτίκα δέ γε, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Διονυσόδωρος, ἄν μοι 
3 “ἷ΄- ΄, -“ " ’ ,) 

ἀποκρίνῃ, ὦ Κτήσιππε, ὁμολογήσεις ταῦτα. εἰπὲ γάρ μοι, ἔστι 
᾿ ᾿ , , 93, ς , ᾿» 5 

σοι χύων; Καὶ μάλα πονηρός, ἔφη ὁ Κτήσιππος. ᾿στιν οὖν 

αὐτῷ χυνίδια; Καὶ μάλ,, ἔφη, ἕτερα τοιαῦτα. Οὐχοῦν πα- 

τήρ ἐστιν αὐτῶν ὁ χύων : [Εγωγέ τοι εἶδον, ἔφη, αὐτὸν ὀχεύοντα 
5 ΄ 2 

τὴν χύνα. Τί οὖν: οὐ σός ἐστιν ὁ χύων; Πανυ γ᾽, ἔφη. Οὐ- 

χοῦν πατὴρ ὧν σός ἐστιν, ὥστε σὸς πατὴρ γίγνεται ὁ χύων χαὶ 
Ν , 2 ’ὔ 

σὺ γυναρίων ἀδελφὸς; 

ΧΧΨΝ. Καὶ αὖθις ταχὺ ὑπολαβὼν ὁ Διονυσόδωρος, ἵνα 
Φ 7 “" ΄ ὕ, ΄ ᾿ 

ἡ πρότερόν τι εἴποι ὁ Κτήσιππος, Καὶ ἔτι γέ μοι σμικρόν, ἔφη, 

ἀπόκριναι" τύπτεις τὸν χύνα τοῦτον; χαὶ ὁ Κτήσιππος γελά- 

σας, Νὴ τοὺς θεούς, ἔφη οὐ γὰρ δύναμαι σέ. Οὐχοῦν τὸν 2 

σαυτοῦ πατέρα, ἔφη, τύπτεις; Πολὺ μέντοι, ἔφη, δικαιότε- 

ρον τὸν ὑμέτερον πατέρα τύπτοιμι. ὅ τι μαθὼν σοφοὺς υἱεῖς οὔ- 

τὼς ἔφυσεν. ἀλλ᾽ ἡ που, ὦ Εὐθύδημε, ἔφη ὁ Κτήσιππος, πόλλ᾽ 

ἀγαθὰ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας σοφίας ταύτης ἀπολέλαυχεν ὁ πατὴρ 

ὁ ὑμέτερός τε χαὶ ὁ τῶν χυνιδίων. ᾿Αλλ οὐδὲν δεῖται πολλῶν 

ἀγαθῶν, ὦ Κτήσιππε, οὔτ᾽ ἐκεῖνος οὔτε σύό. Οὐδὲ σύ, ἡ δ᾽ 
ὶ 

τ 

ὅς, ὦ Εὐθύδημε, αὐτός: Οὐδ᾽ ἄλλος γ᾽ οὐδεὶς ἀνθρώπων. εἰπὲ 
, Ξ ;, 5.2.5 ᾿ ΓΝ 3 3 Ξ , 

γάρ μοι, ὦ Κτήσιππε, εἰ ἀγαθὸν νομίζεις εἶναι ἀσθενοῦντι φαρ- 
- .Ἂ "} 3 ᾿ ὁ τὶ -» Ω , ἃ ἋἋ “ 

“μᾶχον πιεῖν ἡ οὐχ ἄγαϑον εἰναι δοχεῖ σοι, ταν δέηται" ἡ εἰς 

πόλεμον ὅταν ἴῃ; ὅπλα ἔχοντα, μᾶλλον ἰέναι ἢ ἄνοπλον. "Ἔμοιγε, 
Ε ΄ ἘΣ ᾿ , ἜΣ ς τ ᾿] - ψΔ Ἵ 3 “ 
ἔφη. χαίτοι οἶμαί τί σε τῶν χαλῶν ἐρεῖν. Συ ἄριστ εἴσει, 
Ε τ κὰ Ὁ , ᾿ . ᾿ ν -» 2 ᾿ 5 ͵ 
ἔφη ἀλλ᾽ ἀποχρίνου. ἐπειδὴ γὰρ ὁμολογεῖς ἄγαθον εἰναι φαρ- 

ἿΣ , ; 3 , » 2 . 
μᾶχον, ὅταν δέῃ. πίνειν ἀνθρώπῳ. ἄλλο τι τοῦτο ταάγαθον 

- - , ᾿" » 5 - ο 5. 2 -» , 

ὡς πλεῖστον δεῖ πίνειν, χαὶ καλῶς ἐχεῖ ἕξει. ἐαν τις αὐτῷ τρί- 

ψας ἐγκεράσῃ ἐλλεβόρου ἅμαξαν; χαὶ ὁ Κτήσιππος εἶ 
΄ Ψ ΥΩ 4. Ὰ Ξ᾿ δ α , [νὴ Β.....-5 ᾿ ς 

γὙξ σφοῦρα, ὦ ύθυδημε. ἐὰν Ἢ Ὑ ὁ πίνων ὁσος ὁ ἀνδριᾶς ὁ 

ῃ. 5. ιίρο Καὶ πρὸς. Μοχ ρῖὸ αὐτίχα 1ηΔ]1τπι αὐτός. 

Β. ὅ. Ψυϊρο ὡμολόγεις. 
3ὶ Ἕ 

πε, Πάνυ α 
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» 2 » ͵ "5 5 

ἐν Δελφοῖς. Οὐχοῦν, ἔφη, χαὶ ἐν τῷ πολέμῳ ἐπειδὴ ὠγαθόν 
εὖ - , 2 

ἐστιν ὅπλα ἔχειν, ὡς πλεῖστα δεῖ ἔχειν δόρατα, τε χαὶ ἀσπίδας, 
ἰν -- ’ ᾽ ΄ ͵ ΄ " 

πειδήπερ ἀγαθόν ἐστιν: Μάλα δήπου, ἔφη ὁ Κτήσιππος" σὺ )ὺ 

- " 3 2 -- 2 Ἁ ΄ " 3 ὃ οὐχ οἴει, ὦ Εὐθύδημε, ἀλλὰ μίαν χαὶ ἕν δόρυ: "Ἔγωγε. Ἢ 
᾿ ᾿ - ͵ “ " ᾿ Ν Ἕ [γ ε ς , 

χαὶ τὸν Γηρυόνην ἄν, ἔφη; χαὶ τὸν Βριάρεων οὑτῶ σὺ δπλί: 
“. Ἀ 3 ὸρ 7, 3 [) ς « ΄ " 

σαις: ἐγὼ δ᾽ ᾧμην σε δεινότερον εἶναι, ἅτε ὁπλομάχην ὄντα, 

χαὶ τόνδε τὸν ἑταῖρον. χαὶ ὁ μὲν Εὐθύδημος ἐσίγησεν ὃ δὲ Διο- ν 5 
ἤε- ᾿ ᾿ ΄ 9 , » "Α 2, 

νυσόδωρος πρὸς τὰ πρότερον ἀποχεχριμένα τῷ Κτησίππῳ ἤρετο, 
- » 3 3 » 53 

Οὐχοῦν χαὶ χρυσίον, ἢ ὃ. ὅς, ἀγαθὸν δοχεῖ σοι εἶναι ἔχειν: 
-» ’ ͵ ( εν ΄ γ 5 

Πάνυ, χαὶ ταῦτά γε πολύ, ἔφη ὁ Κτήσιππος. Τί οὖν; “ἀγαθὰ 
2, ,. οὐ δοχεῖ σοι. χρῆναι ἀεί τ᾽ ἔχειν χαὶ πανταχοῦ; Σφόδρα γ΄; ἔ 9}9] νῶν Ὁ. {χη ν ΠΝ" εχξ ν ἐν ζς χο : ΞΦ ἵ γ: ΞΦΎ. 

- ς - - Ξ 
Οὐχοῦν χαὶ τὸ χρυσίον ἀγαθὸν ὁμολογεῖς εἶναι: ᾿ΩὩμολόγηχα 

᾿ 5 5 ὦ νο 3 - Φφ 1.4 »" 9. ἸΔῊ 59. Α » Α 

υαὲν οὖν, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐχοῦν ἀεὶ δεῖ αὐτὸ ἔχειν καὶ πανταχοῦ χαὶ 
ςς- γι ἘΞ 2 πὶ 3 πα γέ ὦ Ἢ Ξ Ἢ » ᾿ υξαπ-- ΄-ρα «ἢ “2.. 

ὡς μαλιστᾶ ἐν ξαυτὼ ; χαὶι εἴ ἂν εὐδαιμονεστᾶτος, εἰ ἔχοι χρυ- 

ίου μὲν τρία τάλαντα ἐν τῇ γαστρί. τάλαντον δ᾽ ἐν τῷ σίου μὲν τρία τάλαντα ἐν τῇ γαστρί. τάλαντο τῷ χρα- 
Ἐν ταπῆοσ. δὲ γουσοῦ ἐν ἐχατέοω τὠωθαλυῦ: Φασί “ οὐ" νίῳ, στατῆρα δὲ χρυσοῦ ἐν ἑκατέρῳ τὠφθαλμῷ; Φασί γ᾽ οὖν, 
δ᾽ Ε- ἢ ΑΞ, ὔὕ 2 Ξ 
ὦ Εὐθύδημε. ἔφη ὁ Κτήσιππος, τούτους εὐδαιμονεστάτους εἶ- 

ἣν" ῃ ΔΥΣ ᾿ ΞΩΞ ἘΞ: Σ Ἢ Ἐπ Ζ “ὶ Ἢ ΄- - 2. πἰπεκῦ» ς Α͂ΒΒΗΝ 

ναι Σχυθῶν χαὶ ἀρίστους ἄνδρας, οἱ χρυσίον τ΄ ἐν τοῖς κρανίοις 
3 " πο ς Ὁ “ ι - ν 9) ᾿ ΄ ᾿ 

ἔχουσι πολὺ τοῖς ἑαυτῶν, ὥσπερ σὺ νῦν δὴ ἔλεγες τὸν κύνα; τὸν 
Ε ’ «᾿ ΄ , ΕῚ “ » 

ατέρα, χαὶ ὁ θαυμασιώτερον γ᾽ ἔτι. ὅτι χαὶ πίνουσιν ἐκ τῶν τὶ 

ἑαυτῶν χρανίων χεχρυσωμένων, χαὶ ταῦτ᾽ ἐντὸς χαθορῶσι, τὴν 
τ ὅς ι ΕΞ ᾿ ΓΤ Ὑ τ 
ἑαυτῶν χορυφὴν ἐν ταῖς χερσὶν ἔχοντες Πότερον ὃ᾽ δρῶσιν, 

ἔφη ὁ Εὐθύδημος, χαὶ Σιχύθαι τε χαὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τὰ δυ- 
Νν σας Λ γχγυν 3 “ 

χ ὁρᾷν ἢ τὰ ἀδύνατα: Τὰ δυνατὰ δήπου. Οὐχοῦν χαὶ σύ. 

ἔφη: Κἀγώ. Ὁρᾷς οὖν τὰ ἡμέτερα ἱμάτια; Ναί. Δυνατὰ οὖν 
- -» ς “ ν 3 

οἂν ἐστὶ ταῦτα. Ὑπερφυῶς, ἔφη ὁ Κτήσιππος: Τί δέ; ἡ 
- ΡῈ 7) ᾿, ᾿ - δ 2 “ 3 Ἁ ν -"Ὕ Ε [2 ν Ὶ 5 

ος. Μηδέν. σὺ ὃ ἴσως οὐχ οἴει αὐτὰ ορᾶν" οὑτὼς δὺς εἰ. 

αἰλλα, μοι. δοχεῖς, Εὐθύδημε, οὐ χαθεύδων ἐπικεχοιμιῆσθαι., χαὶ 

εἰ οἷόν τε λέγοντα μιηδὲν λέγειν, χαὶ σὺ τοῦτο ποιεῖν. 
,ῇ 3 3 Ἔν , ς 

ΧΧΥΝ]. Ἢ γὰρ οὐκ οἷόν τε, ἔφη ὁ Διονυσόδωρος, σι- 

Ο. 8. ἐπειδήπερ ἀγαϑόν ἐστιν ἸΙδραπάτπι, οἱ δα άθτη νοῦθα ἰπΐγα ἀο]οπᾶα μεΐο. 

Ὁ. 4. συρο χρήματα, ἱπερίε. 
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γῶντα λέγειν; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἦ δ᾽ ὃς ὁ Κτήσιππος. ᾿Αρ᾽ 

οὐδὲ λέγοντα σιγᾷν; Ἔτι ἧττον, ἔφη. “Ὅταν οὖν λίθους λέ- 
“σἂν ᾿ 2 “ - ,᾿,ὕ » “ 3 

γῆς χαὶ ξύλα χαὶ σιδηρια, οὐ σιγῶντα λέγεις; Θύυχουν, ἃ γὙ 

ἐγώ, ἔφη, παρέρχομαι. ἐν τοῖς χαλχείοις, ἀλλὰ φθεγγόμενα χαὶ 

βοῶντα μέγιστον τὰ σιδήρια λέγεται, ἐάν τις ἅψηται" ὥστε 
» Π ο Ἀν , 9, ὅω κι 2 Ε 2 

τοῦτο μὲν ὑπὸ σοφίας ἔλαθες οὐδὲν εἰπὼν. ἀλλ΄. ἔτι μοι τὸ ἔτε- 

ρον ἐπιδείξατον, ὅπως αὖ ἔστι λέγοντα σιγᾶν. καί μοι ἐδόχει 
Ὅ Ξ ᾿ - ς κΚ δ πὶ πος δ' ν τΞ " ιὃ ΄ “Ὃ ᾿ Ὡ- Ζ 

ὑπεραγωνιᾷν ὁ Κτήσιππος δ'ἃ τὰ παιδικά. Ὅταν σιγᾷς, ἔφη 
3 ,ὔ 3 - ὥ 3 » 

ὁ Εὐθύδημος, οὐ παντα σιγᾷς; "Εγωγε, ἡ δ᾽ ὅς. Οὐχοῦν χαὶ 

τὰ λέγοντα σιγᾷς. εἴπερ τῶν ἁπάντων ἐστὶ τὰ λέγοντα. Τί δέ: 

ἔφη ὁ Κτήσιππος; οὐ σιγᾷ πάντα; Οὐ δήπου, ἔφη ὁ Εὐθύδη- 

μος. ᾿Αλλ ἄρα, ὦ βέλτιστε; ΒΕ: τὰ πάντα: "εἶ γε δήπου 

λέγοντα. ᾿Αλλάς ἦ δ᾽ ὅς, οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτῶ, ἀλλ᾽ εἰ τὰ πάντα 

σιγᾷ ἢ λέγει; Οὐδέτερα νιβι πὰψν μων ἔφη ὑφαρπάσας ὁ Διο- 

νυσόδωρος᾽ εὖ γὰρ οἶδ᾽ τῇ ἀποχρίσει οὐχ ἕξεις ὅ τι χρῇ. 

καὶ ὃ Κτήσιππος, ὥσπερ χὰ, μέγα πάνυ ἀναχαγχάσας. ᾿ῶ 

Εὐθύδημε; ἔφη, ἀδελφός σου ἐξημφοτέρικε τὸν λόγον. χαὶ 
Ὡ Δ), λέ . "  ΣΕΞΕΞ ἾΦῸΣ Κλε "᾽ς μᾺ 4 0 ἐμ βηνε ἀπόλωλέ τε καὶ ἥττηται. χαὶ ὁ Κλεινίας πάνυ ἥσθη καὶ ἐγέ- 

λασεν, ὥσθ᾽ ὁ Κτήσιππος ἐγένετο πλεῖον ἢ δεκαπλάσιος" ὁ δ᾽ 

ὩΞ 

οἶμαι πανοῦργος ὧν ὁ Κτήσιππος, παρ᾽ αὐτῶν τούτων αὐτὰ 
᾽ Υ. ΄ , - 

ταῦτα παραχηκόει" οὐ γάρ ἐστιν ἄλλων τοιαύτη σοφία, τῶν 

νῦν ἀνθρώπων. 

ΧΧΥΠΙ. Κἀγὼ εἶπον, Τί γελᾷς, ὦ Κλεινία, ἐπὶ σπου- 

δαίοις οὕτω πρά ὶ χαλοῖς; Σὺ γὰρ ἤδη τι πώποτ᾽ εἶ αίοις ράγμασι χαὶ χαλοῖς; Σὺ γὰρ ἤδη τι πώποτ᾽ εἰ- 

δες, ὦ Σώχρατες, χαλὸν πρᾶγμα; ἔφη ὁ Διονυσόδωρος. "ἜγοΥ, 

ἔφην; χαὶ πολλά γε, ὦ Διονυσόδωρε. ᾿Αρ᾽ ἕτερα ὄντα τοῦ 
» “ “᾿ δι. 5-τς Εν - 5.4 ἐδ 53 νδτῖα ἐΝΘΓ ὝΣ, 

χαλοῦ. ἔφη. ἡ ταῦτα τῷ χαλῷ;: χαάγω ἐν παντὶ ἐγενομὴν ὑπ 
3 , " ἰγ ΄ , , ΕΣ [γ -ὦἅᾶ 

ἀπορίας, χαὶ ἡγούμην δίκαιο, πεπονθέναι. ὅτι ἔγρυξα, ὅμως δὲ 

ἕτερα ἔφην αὐτοῦ γε τοῦ χαλοῦ᾽ πάρεστι μέντοι ἑκάστῳ αὐτῶν 
᾽ ᾿ ΞΦ , , 

χάλλος τι. ᾿Εαν οὐν, ἔφη, παραγένηταί σοι βοῦς, βοῦς εἰ, 

᾿ ἘΠ 5, Ὑπ|ρο. εἴγε. 

Ῥ. 06. συϊρο ὁ δέ μοι. 
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τί νῦν ν( σοὶ χει α, Διογυσόδωσος εἶ: οτὶ νὺν ξγω σοι παᾶρΞιμι, "ον σ9 ὠρος Ξ: 

«9 5» ’ 5 5» Ἁ 5», ἣν , Ὃ ᾽΄ 

ἐγώ. ᾿Αλλὰ τίνα τρόπον, ἔφη. ἑτέρου ἑτέρῳ ρῶν... 

νου τὸ ἕτερον ἕτερον ἂν εἴη: ᾿Αρα τοῦτο, ἔφην ἐγώ, ἀπαρεῖρρ 

ἤδη δὲ τοῖν ἀνδροῖν τὴν σὐηζαν ἐπέχει ἴρουν μιμεῖσθαι, ἅτ᾽ ἐπι- 

θυμῶν αὐτῆς. Πῶς γὰρ οὐκ ἀπορῶ, ἔφη, χαὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλ- 
“ "» " γ 

λοι ἅπαντες ἄνθρωποι, ὃ μιὴ ἔστι: τ λέγεις, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Διο- 
΄ 3 " ᾿ ’ " Α ε “ " Ω Ἁ 

γυσόδωρε; οὐ τὸ χαλὸν χαλὸν ἐστι καὶ τὸ αἰσχρὸν αἰσχρὸν ; 

Ἔαν ἔμοιγε, ἔφη, δοκῇ. Οὐχοῦν δοχεῖ ᾿ Ἰπύῶν γε, ἔφη. Οὐ- 

χοῦν χαὶ τὸ ταὐτὸν ταὐτὸν χαὶ τὸ ἕτερον ἕτερον : οὐ γὰρ δήπου θυ 
τό Υ᾽ ἕτερον ταὐτόν, ἀλλ᾽ ἔγωγ οὐδ᾽ ἂν παῖδα ᾧμην τοῦτ᾽ 

ἀπορῆσαι, ὡς οὐ τὸ ἕτερον ἕτερόν ἐστιν. ἀλλ᾽, ὦ Διονυσόδωρε, 

οὔτο μὲν ἑκὼν παρῆχας, ἐπεὶ τὰ ἄλλα μοι δοκεῖτε ὥσπερ οἵ 

δημιουργοί, ἃ ἑχάστοις προσήχει ἀπεργάξεσθαι., καὶ ὑμεῖς τὸ 

διαλέγεσθαι παγκάλως ἀπεργάζεσθαι. Οἶσθ᾽ οὖν, ἔφη, ὅ τι 

τροσήχκει ἑχάστοις τῶν δημιουργῶν; πρῶτον τίνα χαλκεύειν 

προσήκει, οἶσθα: Ἔγωγε᾽ ὅτι χαλκέα. Τίνα δὲ χεραμεύειν : Κε- 
΄, “"», , " 3. “δἂὰν 

ραμέα. Τίνα δὲ σφάττειν τε χαὶ ἐχδέρευ δὲ 
Ῥ: 

ὶ τὰ χρέα σμικρὰ, 
χατακόυανχιὸ ξ εν πολδόπεαν " ΜΗ Νειδονε ἀπ χατακόψαντα, ἕψειν χαὶ- ὀπτᾶν; Μαάγειρον. ἣν ὃ ἐγώ. Οὐκοῦν 

7) , ΄ “ 2 » ΄.- ᾿ ’, 

ἐάν τις, ἔφη, τὰ προσήχοντα πράττῃ, ὀρθῶς πράξει: Μάλιστα. 
,ὔ 

Προσήχει δέ γε, ὡς φής, τὸν μάγειρον κατακόπτειν καὶ ἐχδέ- 

ρεῖν ; ὡμολόγησας ταῦτα ἢ οὔ; ᾿Ωμολόγησα, ἔφην, ἀλλὰ συγ- 

γνώμην μοι ἔχε. Δῆλον τοίνυν, ἡ δ᾽ ὅς, ὅτι ἄν τις σφάξας τὸν 

μάγειρον χαὶ χαταχόψας ἐψήσῃ καὶ ὀπτήσῃ, τὰ προσήχοντα, 

ποιήσει" χαὶ ἐὰν τὸν χαλχέα τις αὐτὸν χαλχεύῃ χαὶ τὸν χερα- 

μέα χεραμεύῃ. καὶ οὗτος τὰ προσήκοντα πράξει. 

ΧΧΥΠΙΙ. Ὦ Πόσειδον, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἤδη τὸν χολοφῶνα ἐπι- 
’, 

τίθης τῇ σοφία. ἐὐδ μοί ποτε αὕτη παραγενήσεται, ὥστε μο' 
λ 

οἰκεία. γενέσθαι: ᾿Επεὶ λῶν ἂν αὐτήν, ὦ Σώχρατες, ἔφη, 

οἰκείαν γενομένην; Ἐδν σύ γε βούλῃ, ἔφην ἐγώ, δῆλον ὅτι. 

Ὁ. 1. Ψυϊρο τὰ σμιχρὰ χρέα, ἀ4πᾶ6 ἐγδηβροβαῖ {πθ η θτι5 5θπϑιι δὲ στϑθ- 

οἸξαῖΐο. 

ἙἘ. 8. ψαϊρο ἐπιγνοίης. 
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Τί δέ, ἡ δ᾽ ὅς, τὰ σαυτοῦ οἴει γιγνώσχειν;: Εἰ μιή τι σὺ ἄλλο 

λέγεις ἀπὸ σοῦ γὰρ δεῖ ἄρχεσθαι, τελευτᾷν δ᾽ εἰς Εὐθύδημον 

τόνδε. ᾿Αρ᾽ οὖν, ἔφη, ταῦθ᾽ ἡγεῖ σὰ εἶναι, ὧν ἂν ἄρξῃς καὶ 

ἐξῇ δοι αὐτοῖς χρῆσθαι ὅ τι ἄν βούλῃ; οἷον βοῦς καὶ πρόβατον, 

ἀρ αν ἡγοῖο ταῦτα σὰ εἶναι, ἅ σοι ἐξείη χαὶ ὁποδόσθαι χαὶ 

δοῦναι καὶ θῦσαι ὅτῳ βούλοιο θεῶν; ἃ δ᾽ ἂν μὴ οὕτως ἔχῃ. οὐ 
΄ ΟῚ ΄, ᾽ : δ, ΕΞ ὑπ΄ κα , ΕἸ , ᾿ 

σά: χαγῶ, ἤδη γὰρ ὅτι ἐξ αὐτῶν χαλόν τι ἀνακύψοι [τὸ τ 

ἐρωτημάτων]. χαὶ ἅμα, βουλόμενος ὅ τι τάχιστ᾽ ἀκοῦσαι, Πάνυ 

μὲν οὖν, ἔφην, οὕτως ἔχει᾽ τὰ τοιαῦτ᾽ ἐστὶ μόνα ἐμά. Τί 

δέ; ἕῷα, ἔφη, οὐ ταῦτα καλεῖς, ἃ ἂν ψυχὴν ἔχῃ; Ναί, ἔφην. 

“Ομολογεῖς οὖν τῶν ζῴων βαβκά κόνα, εἶναι, σά, περὶ ἃ ἄν σοι 9 53: " 

ἐξουσία ἡ πάντα ταῦτα ποιεῖν, ἃ νῦν δὴ ἐγὼ ἔλεγον ; ̓Ομολογῶ. 

χαὶ ὅς, εἰρωνικῶς πάνυ ἐπισχὼν ὥς τι μέγα σχοπούμενος, Εἰπέ 
5 ᾿ ΟἽ 

δου. ἔφη, ὦ Σώχρατες, ἔστι σοι Ζεὺς πατρῷος: καὶ ἐγὼ ὑπο- 

πτεύσας ἥξειν τὸν λόγον οἷπερ ἐτελεύτησεν, ἄπορόν τινα στρο- 

φὴν ἔφευγόν τε χαὶ ἐστρεφόμιην ἤδη ὥσπερ ἐν δικτύῳ εἰλημμέ- 

νος᾿ Οὐχ ἔστιν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ ὦ Διονυσόδωρε. Ταλαίπωρος ἄρα 

ς σύ γε ἄν ς εἶ χαὶ οὐδ᾽ ᾿Αθηναῖος, ᾧ μήτε θεοὶ τις σὺ γε ἄνθρωπος εἰ χαὶ οὐ ἡναῖος,. ᾧ μήτε θεοὶ πα- 
-»ὝἭ 3 ; ΕῚ “ . ἢ 

τρῷοί εἰσι μιήθ᾽ ἱερὰ μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν χαλὸν χάγαθόν. Βα, 

ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Διονυσόδωρε, εὐφήμει τε χαὶ μὴ χαλεπῶς με προ- 

δίδασχε. ἔστι γὰρ ἔμοιγε χαὶ ἱερὰ οἰκεῖα χαὶ πατρῷα χαὶ 

ταλλ᾽ ἔσαπ περ τοῖς ἄλλοις ᾿Αθηναίοις τῶν τοιούτων. Εἶτα τοῖς 

ἄλλοις, ἔφη, ᾿Αθηναίοις οὐκ ἔστι Ζεὺς ὁ πατρῷος; Οὐκ ἔστιν, 
5 31 5 , [χ ὍΣ , τῷ ἡρια 3 , ΜΔ δ΄ " - 

Ἣν ὃ ἐγὼ, αὐτὴ ἡ ἐπωνυμία ᾿Ιὠνὼν οὐδενί, οὔθ᾽ ὅσοι ἐχ τῆσδε 

τῆς πόλεως ἀπῳχισμένοι, εἰσὶν οὐθ᾽ ἡμῖν, ἀλλ᾽ ᾿Απόλλων πα- 

τρῷος διὰ τὴν τοῦ Ἴωνος γένεσιν᾽ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν πατρῷος μὲν 
2 -»" δ " ᾿ ΄ ΔΑ! , , 

οὐ χαλεῖται, ἔρχειος δὲ χαὶ φράτριος, χαὶ ᾿Αθηναίη φρατρία. 
Ε 5 - " ς με “ ΄ Κ᾿ “ 
Αλλ ἀρχεῖ γε; ἔφη ὁ Διονυσοδωρος΄ ἔστι γὰρ σοι. ὡς ἔοιχεν, 

᾿Απόλλων τε χαὶ Ζεὺς καὶ ᾿Αθηνᾶ. Πάνυ γε. ἦν δ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν 

καὶ οὗτοι σοὶ θεοὶ ἂν εἶεν: ἔφη. Πρόγονοι, ἦν ὃ ἐγώ, χαὶ 
“' 5 ᾿ “ ᾿ 

δεσπόται. ᾿Αλλ᾿ οὖν σοί γε, ἔφη ἢ οὐ σοὺς ὡμολόγηχας αὐ- 

Β. 6. γυϊρο ἥπερ. 

Β 

σ 

9) 
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τοὺς εἶναι: ᾿ΩὩμολόγηκα, ἔφην τί γὰρ πάθω; Οὐχοῦν, ἔφη, 
. τ. ἢ ᾽ τὰ Ἢ 7 (τ ΄“ ᾿ "᾿ 

χαὶ, ζῷα εἰσιν οὗτοι οἱ θεοί: ὠὡμολογηχᾶς γάρ. ὅσα Ψυχὴν ἔχει; 
-“- ,Κ ἊἊ τ πεῖες δ θεοὶ 9 ΕΣ Ι Ὁ») 5: 3 
ζῷα εἶναι. ἢ οὗτοι οἱ θεοὶ οὐκ ἔχουσι ψυχήν: ἔχουσιν, ἦν ὃ 
» , 9 » , γ᾽) - Υ γ᾽ τ ἐγώ. Οὐχοῦν χαὶ ζῷά 88: Δῷα, ἔφην. Τῶν δέ γε ζῴων, 
᾿ ς , Φ Ἃ 
ἔφη, ὡμολόγηκας ταῦτ᾽ εἶναι σά, ὅσ᾽ ἄν σοι ἐξῇ καὶ δοῦναι 

γαὶ ἀποδόσθαι χαὶ Ἐν, θεῷν ὅτῳ ἂν βούλῃ. ᾿Ὡμολόγηκα, 
, 5 “᾿ ΄ Ἐ. , ΄ 

ἔφην᾽ οὐχ ἔστι γάρ μοι ἀνάδυσις, ὦ Εὐθύδημε. Ἴθι δή μοι 

εὐθύς, ἡ δ᾽ ὅς, εἰπέ᾽ ἐπειδὴ σὸν ὁμολογεῖς εἶναι τὸν Δία καὶ 

οὺς ἄλλους θεούς, αἀρ᾽ ἔξεστί σοι αὐτοὺς ἀποδόσθαι ἢ δοῦναι 
Ν᾽ 37. δ ἋἋ ῇ » 2» ’ 

ἄλλ᾽ ὅ τι ἂν βούλῃ χρῆσθαι ὥσπερ τοῖς ἄλλοις ξώοις: ἐγὼ 

μὲν οὖν, ὦ Κρίτων, ὥσπερ πληγεὶς ὑπὸ τοῦ λόγου, ἐχείμην 

ἄφωνος" ὁ δὲ Κτήσιππός μοι ἰὼν ὡς βοηθήσων, Πυππὰξ ὦ 

ἫἩράχλεις, ἔφη, χαλοῦ λόγου. χαὶ ὁ Δινυαήδομι ἢ Πότερον 
- 

οὖν, ἔφη: ὃ Ἡρακλῆς πυππαάξ ἐστιν ἢ ὁ πυππὰξ ᾿Βρμῆει 

χαὶ ὁ Κτήσιππος, Ἰ Πόσειδον, ἔφη, δεινῶν λόγων᾽ ἀφίστα- 

μαι ἀμάχω τὼ ἄνδρε 

ΧΧΙΧ. [Ἐνταῦθα μέντοι, ὦ φίλς Κρίτων, οὐδεὶς ὅστις 

οὐ τῶν: 1 παρόντων ὑπερε ἐπήνεσςε τὸν λόγον χαὶ τὼ ἄνδρε, χαὶ γε- 

λῶντες καὶ χροτοῦντες καὶ χαίροντες ρος παρετάθησαν. ἐπὶ 

μὲν γὰρ τοῖς ἔμπροσθεν ἐῴ ἑκάστοις πᾶσι παγκάλως ἐθορύβουν 

ἱ τοῦ Εὐθυδήμου ἐρασταί, ἀράδα δ᾽ ὀλίγου καὶ οἵ χίο- 
ΠῚ -" , ᾽ ΙΕ, -» 3 - ᾿Ὶ [χ2 

γες οὗ ἐν τῷ Λυχείῳ ἐ ὀνσθῃ είν τ ἐπὶ τοῖν ἀνδροῖν χαὶ ἡσθη- 

σαν. ἐγὼ μὲν οὖν χαὶ αὐτὸς οὕτω διετέθην, ὥσθ᾽ ὁμολογεῖν μη- 

δένας πώποτ᾽ ἀνθρώπους ἰδεῖν οὕτω σοφούς, καὶ παντάπασι 

χαταδουλωθεὶς ὑπὸ τῆς σοφίας αὐτοῖν ἐπὶ τὸ ἐπαινεῖν τε χαὶ 
, ,Ἅ; 3 

ἐγχωμιοαΐζειν αὐτὼ ἐτραπόμιην, χαὶ εἶπον: ᾿Ω μαχάριοι σφὼ 
τι » » » ᾿ 

τῆς θαυμαστῆς φύσεως, οὗ τοσοῦτον πρᾶγμα οὕτω ταχὺ χαὶ ἐν 

ὀλίγῳ χρό όνῳ ἐξεί ολλὰ μὲν οὖν χαὶ ἄλλα οἱ λόγοι ὑμῶν ῶ 

ἕΐ- “Ὁ 

«--- 

τὸ Ξ [Ὁ -» .» « τὴ 

Εὐθύδημέ τε χαὶ Διονυσόδωρε ἐν δὲ τοῖς καὶ 
» ’ -» -» ᾿ ΄ -» 

τοῦτο ἜΣ τς τέστατον, ὅτι τῶν πολλῶν ἀνθρώπων: χαὶ τῶν 

σεμνῶν δὴ χαὶ δοχούντων τὶ εἶναι οὐδὲν ὑμῖν μέλει, ἀλλὰ τῶν 

Β. 8. χαὶ ο ΟἸανκίαπο γοϑεϊαϊ!., οὐ ἀπ] ἴῃ Ῥ] τ] Θὰ [6 Ὶ πηπίαν!. 
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[ν᾿ ᾿ Ὁ » ’, ᾽ ᾿ ᾿ 3 3.2.2 δ ’ὔ ᾿ 7 

ὁμοίων ὑμῖν. μόνον. ἐγὼ γὰρ εὖ οἷδ᾽ ὅτι τούτους τοὺς λόγους 
4 Ἢ Ὁ δ) ἊΨ» ὍΣ "» 0 ροΩ ᾿ ς ᾿ ρ δ᾽ χλ ΜΙ 

πάνυ μὲν ἂν ὀλίγοι ἀγαπῷεν ἄνθρωποι οἵ ὅμοιοι ὑμῖν, οἱ δ᾽ ἄλλοι 
Ὡ“, 5 » Ε , ὧ 3 3 3:.) δ᾽ ΠῚ » “Ν » 

οὕτως οὐ νοοῦσιν αὐτοὺυς, ὥστ εὐ οἱδ᾽ ὅτι αἰσχυνθεῖεν αν μᾶλλον 
’ ἈΝ ; “ 

ἐξελέγχοντες τοιούτοις λόγοις τοὺς ἄλλους ἢ αὐτοὶ ἐξελεγχόμε- 

νοι. χαὶ τόδ᾽ αὖ ἕτερον δημοτικόν τι χαὶ πρᾷον ἐν τοῖς λόγοις᾽ 

ὅτι ὅταν φῆτε μήτε καλὸν εἶναι μιηδὲν μήτ᾽ ἀγαθὸν πρᾶγμα 
΄ ᾿ ὝΕΣ -" ͵ ’ ι ᾿ , 

μὴητε λεῦύχον μηὸ ἄλλο τῶν τοιουτῶν μηδέν, ὑκηδὲ τὸ παρᾶ- 

πᾶν ἑτέρων ἕτερον, ἀτεχνῶς μὲν τῷ ὄντι ξυρράπτετε τὰ στό- 
» 5 ΄ Γι , δ᾽ - 

ματα τῶν ἀνθρώπων, ὥσπερ χαὶ φατέ᾽ ὅτι δ᾽ οὐ μόνον τὰ τῶν 
“ Ἰ] ᾿ , 5 » » , 

ἄλλων, ἀλλὰ δόξαιτ᾽ ἂν καὶ τὰ ὑμέτερα αὐτῶν, τοῦτο πάνυ 
, Ἄ ΡῚ Α ᾿ ᾽ " » ’ὔ ῃ » ; ι Α 

χαρίεν τ ἐστι καὶ τὸ ἐπαχθὲς τῶν λόγων ἀφαιρεῖται. τὸ δὲ δὴ 

μέγιστον, ὅτι ταῦθ᾽ οὕτως εὖ ἔχει ὑμῖν καὶ τεχνικῶς ἐξεύρηται, 
“ ΄ 3 3. ἌΣ ἐς οι. ἘΜᾺ .᾿ δ δὰ ΩΝ ’ Ε 
ὥστε πᾶνυ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ὁντινοῦν ἂν μαθεῖν ἀνθρώπων, ἔγνων 
“᾽ ι -»Ὕγχ΄ ἢ ᾿ Ὁ , ς Α, δ΄ .«ο; . 
ἔγωγε καὶ τῷ Κτησίππῳ τὸν νοῦν προσέχων, ὡς ταχὺ ὑμᾶς ἐκ 

τοῦ παραχρῆμα μιμεῖσθαι οἷός τ᾽ ἣν. τοῦτο μὲν οὖν τοῦ πραγ- 

μότος σφῷν πρὸς μὲν τὸ ταχὺ παραδιδόναι καλόν, ἐναντίον δ᾽ 

ἀνθρώπων διαλέγεσθαι οὐχ ἐπιτήδειον, ἀλλ ἄν γ᾽ ἐμοὶ πεθη- 
3 ἐφ λ αὶ 3 , , [ λ “, 

σθε, εὐλαβήσεσθε «ἡ πολλῶν ἐναντίον λέγειν, ἦα μι ταχὺ ἐχ- 
, Ἐν ν᾿ ΄ ᾽ ν ͵΄ ᾿ ὅδ τ τ 

μαθόντες ὑμῖν μὴ εἰδῶσι χαριν᾽ ἄλλα μάλιστα μὲν αὐτῶ πρὸς 

οἰλλήλω μόνω διαλέγεσθον, εἰ δὲ μ.ἡ. εἴπερ ἄλλου του ἐναντίον, 

ἐχείνου μόνου. ὃς αν ὑμῖν διδῷ ἀργύριον. ταὐτὰ δὲ ταῦτα, 

ἐὰν σωφρονῆτε, χαὶ τοῖς μαθηταῖς συμβουλεύσετε, μηδέποτε 
Α 2 , 2 ϑδη, ΤΩ͂Ν τὶ -»" Ἀ ς » Ἁ 

ὑκηδενὶ ἀνθρώπων διαλέγεσθαι. αλλ ἡ ὑμῖν τε χαὶ αὐτοῖς. τὸ 
να, σ μα : τι Εὐθύδ Ἐ ἤ ΝΣ " δ᾽ ὅδ ἘΣ ᾿ 7 : γὰρ σπάνιον, ὦ Ἐθύδημε, τίμιον" τὸ δ᾽ ὕδωρ εὐωνότατον, 
κι 2, ς , ἽΜ 5 δ 

ἄριστον ὄν, ὡς ἔφη Πίνδαρος. ἀλλ᾽ ἄγετε, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὅπως 

χαμὲ χαὶ Κλεινίαν τόνδε παραδέξεσθον. 

ΧΧΧ. Ταῦτα, ὦ Κρίτων, καὶ ἄλλ᾽ ἅττ᾽ ἔτι βραχέα δια- 

λεχθέντες ἀπῇμεν. σχόπει οὖν, ὅπως συμφοιτήσεις παρὰ τὼ 
δ 53 -- 2 2 ξ ἄνδρε, ὡς ἐχείνω φατὸν οἵω τ᾽ εἶναι διδάξαι τὸν ἐθέλοντ᾽ ἀργύ- 

, 3 Ξ' » ΄ ΟῚ - - . 

ριον διδόναι, χαὶ οὔτε φύσιν οὐθ᾽ ἡλικίαν ἐξείργειν οὐδεμίαν. ὃ 

Ὁ. 4. οὐ ἰπβουαῖ. ϑϑαυίογθβ ΠῸΥΪ ἀγνοοῦσιν. 

Ἐ. 6. [Ιηῃβοταΐ εὖ, οἱ πιοχ ἐν. 
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-" . ν ,ὔ -» “ Η κ 

δὲ χαὶ σοὶ μάλιστα, προσήκει ἀχοῦσα". ὅτι οὐδὲ τὸ χρηματίζε- 

σθαί φατον διαχωλύειν οὐδέν, κὴ οὐ παραλαβεῖν ὁντινοῦν εὐὖ- 

πετῶς τὴν σφετέραν σοφίαν. 

ΚΡ. Καὶ μήν, ὦ Σώχρατες, φιλήκοος μὲν ἔγωγε καὶ 
ἡδέως ἄν τι μάθοιμι, χινδυνεύω μέντοι χαἀγὼ εἷς εἶναι τῶν 

οὐχ ὁμοίων Εὐθυδήμῳ, ἀλλ᾽ ἐχείνων, ὧν δὴ χαὶ σὺ ἔλεγες, τῶν 

ἥδιον ἂν ἐξελεγχομένων ὑπὸ τῶν τοιούτων λόγων ἢ ἐξελεγχόν- 

σε, 
ΞΕ 
“᾿] “ 

Ε] ; - " [κὸ - 2 

των. ταῦ γελοῖον μέν μοι δοχεῖ εἶναι τὸ νουθετεῖν ομως δέ, 
», ΨΨΗΝ -" »" 3, κα 3 ’ 

ἅ Ὑ ἤκουον, ἐθέλω σοι ἀπαγγεῖλαι. τῶν ἀφ᾽ ὑμῶν ἀπιόντων 
κὰ " Ἀν 

ἴσθ᾽ ὅτι προσελθών τίς μοι πασῶν ντι, ἀνὴρ ο 
, ᾿, 

ἰόμενος πᾶνυ 
, «,χὖῇὦ 

εἶνα.. σοφός, τούτων τις τῶν περὶ τοὺς λόγους τοὺς εἰς τὰ δυκα- 
3 

στήρια δεινῶν, Ὦ Κρίτων, ἔφη, οὐδὲν ἀχροᾷ ἜΘθΟΣ τῶν σο- 

ὧν; Οὐ μὰ τὸν Δία. ἦν δ᾽ ἐγώ᾽ οὐ γὰρ οἷός προσστὰς φων;: μὰ π ἰᾶ. Ἢ ΕἾ Ο) γα οἷος τ ἦ Ἂ ς 

“" γχούξι ὑπὸ τοῦ ΠιΦᾺ 9 κ Ὶ " “ 2, ἘΠ έν .Ὰ ν χαταχούειν ὑπὸ τοῦ ὄχλου. Καὶ μήν, ἔφη, ἄξιόν γ᾽ ἦν ἀχοῦ- 

σαι. Τί δέ; ἣν δ᾽ ἐγώ. “Ἵν᾽ ἤχουσας ἀνδρῶν διαλεγομένων, 
-» “ ΓῚ -“» " 

ο', νὺν σοφωτατοί εἰσι τῶν ἘΠ τοὺς τοιούτους λόγους. χαϊγὼ 

Η γγι» Ὁ ΤΝ ΣΝ 3 λεὼ ὦ “ ἥν» 
εἶπον, Τί οὖν ἀπεφαίνοντό σοι: Τί δ᾽ ἄλλο, ἡ ὃ᾽ ὅς, ἢ οἷάπερ 

ἀεὶ ἄν τις τῶν τοιούτων ἀχούσαι ληρούντων καὶ περὶ οὐδενὸς 
5 - 

ἀξίων ἀναξίαν σπουδὴν ποιουμένων; οὑτωσὶ γάρ πὼς χαὶ εἶπε 
- ἜΌΟΡ ΄ 9 ΑΘ , Ὁ “4 

τοῖς ὀνόμασι. χαὶ ἐγὼ, ᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφην, χαρι εν γέ τι πρᾶγμα 

ἐστιν ἡ φιλοσοφία. Ποῖον, ἔφη, χαρίεν, ὦ μακάριε; οὐδενὸς ἐστιν Ἢ Φιλοσόφια. οἰο ΞΦΎ). χάριεν. ὧν. οιε; ξνος 

» , ΄ ᾿Ἵ 3 

γῦν παρεγένου, πάνυ ἄν σε οἶμαι 
“ » ς Η -»" -- ».» , τ Γ 53 ΒΩ 5». 7 

αἰσχυνθῆναι ὑπὲρ τοῦ σεαυτοῦ ἑταίρου" οὕτως ἦν ἄτοπος, ἐθέ- 
, ΄ 2 ΄ τ Ὡ δ λων ἕαυτον παρέχειν ἄνθρωπο'ς, οἷς οὐδὲν μέλει ὁ τι αν λέγωσι, 

6 

- Σ ἜΡΕ. τ π᾿ τοῖς ορ ς χα παντος δὲ ῥήματος ἀντέχονται. χαὶ οὗτοι. ὁπερ ἄρτι ἔλεγον, 
Ω » 5, τ ὐν 

οατί ἰσὶ τῶν νῦν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Κρίτων, ἔφη, 
᾽ " κ ᾿ ΄ , 

πρᾶγμα αὐτὸ χαὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ τῷ πράγματι διατρίβοντες 
“κ , 5 ͵ὔ " 

πᾶνυ φαῦλοί εἰσι καὶ χαταγέλαστοι. ἐμοὶ δέ, ὦ Σωώχρᾶτες, τὸ 
- ἢ ἢ 9 » , 9 84. 15 , " 

πρᾶγνια, ἔδοχει οὐχ ὀρθῶς ψέγειν οὐθ΄ οὐτος οὐτ εἴ τις ἄλλος 

ΠΏ. 6. Μαϊῖπι οὐδὲ. 

Ἑ. 8. Ψιυρο ἐφαίνοντο. 
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ψέγει" τὸ μέντοι ἐθέλειν διαλέγεσθαι τοιούτοις ἐναντίον πολλῶν 

ἀνθρώπων ὀρθῶς μοι ἐδόχει μέμφεσθαι. 

ΧΧΧΙ, ΣΩ. ᾿Ω Κρίτων, θαυμάσιοί εἰσιν οἱ τοιοῦτοι ἄν- 

ὃρες. ἄταρ οὐπὼ οἶδ᾽ ὅ τι μέλλω ἐρεῖν. ποτέρων Ἣν ὃ προσελ- 
΄ ῃ ΄ “«» ΕἸ 

θών σοι χαὶ μεμφόμενος τὴν φιλοσοφίαν: πότερον τῶν ἀγωνί- 
᾿ ᾽ 

σασθαι δεινῶν ἐν τοῖς δικαστηρίοις, δήτωρ τις, ἢ τῶν τοὺς 

τοιούτους εἰσπεμπόντων, ποιητὴς τῶν λόγων, οἷς οἱ ῥήτορες 
5 

ἀγωνίζονται: 

ΚΡ. “Ἥχιστα νὴ τὸν Δία ῥήτωρ. οὐδ᾽ οἶμαι πώποτ᾽ αὐ- 
, “ἢ Λ 3 , 3 3 5. ἢ . 

τὸν ἐπὶ διχαστηριον ἀναβεβηκέναι" ἀλλ ἐπαΐειν αὐτὸν φασι 

περὶ τοῦ πράγματος νὴ τὸν Δία χαὶ δεινὸν εἶναι χαὶ δεινοὺς λό- 

γοὺς συντιθέναι. 

ΣΩ. Ἤδη μανθάνω᾽ περὶ τούτων χαὶ αὐτὸς νῦν δὴ 

ἔμελλον λέγειν. οὗτοι γάρ εἰσι μέν, ὦ Κρίτων, οὖς ἔφη Πρόδι- 
΄ ΄ Φ᾽. γ)5 . ι “- ] 2 3 χος μεθόρια φιλοσόφου τ᾽ ἀνδρὸς καὶ πολιτικοῦ, οἴονται δ᾽ εἷ- 

, ΄ ᾿ πὰς Κὸ -» ναι πάντων σοφώτατοι ἀνθρώπων, πρὸς δὲ τῷ εἶναι χαὶ δοκεῖν 
᾽ὔ ᾿ -" - -" 

πᾶνυ παρὰ πολλοῖς, ὥστε παρὰ πᾶσιν εὐδοκιμεῖν ἐμμποδὼν σφί- 

σιν εἶναι οὐδένας ἄλλους ἢ τοὺς περὶ φιλοσοφίαν ἀνθρώπους . οὐδένας ς ἢ τοὺς περὶ φιλοσοφίαν ἀνθρώπους. 
ΓΙ » 3 ΄ ᾽ ᾿ 

ἡγοῦνται οὖν, ἐὰν τούτους εἰς δόξαν χαταστήσωσι μηδενὸς [δο- 
Ἰὴ 5 3 , " - ᾿ 

χεῖν] ἀξίους εἶναι, ἀναμφισβητήτως ἤδη παρὰ πᾶσι τὰ νικη- 
,ὔ ΄ 2 ΄ Π] , 5 ι ΓΕ Ρ Σ , 

τήρια εἰς δόξαν οἴσεσθαι. σοφίας πέρι. εἶναι. μὲν γὰρ τῇ ἀληθείᾳ 
» ΄ ἘΞ 94. » , 7) » 

σφᾶς σοφωτάτους, ἐν δὲ τοῖς ἰδίοις λόγοις ὅταν ἀπολχηφθῶσιν. 
[ν ᾿Ὶ -" 9 Ὕ ΄ -" 5 

ὑπὸ τῶν ἀμφὶ Εὐθύδημον χολούεσθαι. σοφοὶ ὃ᾽ ἡγοῦνται εἶναι 

πάνυ εἰχότως᾽ μετρίως μὲν γὰρ φιλοσοφίας ἔχειν, μετρίως δὲ 

πολιτικῶν, πάνυ ἐξ εἰκότος λόγου" μετέχειν γὰρ ἀμφοτέρων 
φ ΕΣ ᾽ δ Ά.. ΄ ἣν 2 ΄ -" ᾿ 
ὅσον ἔδει, ἐχτὸς δὲ ὄντες χινδύνων χαὶ ἀγώνων χαρποῦσθαι τὴν 

σοφίαν. 

ΚΡ, Τί οὖν; δοκοῦσί σοι τὶ, ὦ Σώχρατες, λέγειν; οὐ 
’ 3 ϑ Ὁ ’ “": " ς , » ν τὰν -» 

γάρ τοι ἄλλ᾽ ὁ γε λόγος ἔχει τιν εὐπρέπειαν τῶν ἀνδρῶν. 

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἔχει ὄντως, ὦ Κρίτων, εὐπρέπειαν μᾶλ- 

Ο. 8. ΕΒ. χ. ν. τ. Δ. δεινὸν εἶναι λόγους συντιϑέναι, οπιϊ5515. οοἰον 8, 

Ώ. ὃ. δοχεῖν οἰγουτηβουῖρϑὶ. 
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λον ἢ ἀλήθειαν. οὐ γὰρ ῥάδιον αὐτοὺς πεῖσαι. ὅτι χαὶ ἄνθρω- 

πο!, χαὶ τἄλλα πάντα, ὅσα μεταξὺ τινοῖν δυεῖν ἐστὶ καὶ ἀμφο- 

τέροιν τυγχάνει μετέχοντα, ὅσα μὲν ἐχ χαχοῦ χαὶ ἀγαθοῦ, τοῦ 
}} , -- ι δας, , Ξ [κὲ 35..9 » " -" " 

μὲν βελτίω, τοῦ δὲ χείρω γίγνεται ὅσο, ὃ ἐκ δυεῖν ἀγαθοῖν μὴ 
Ν 3. ἢ ΕΩ 2 » , . “Ἢ ἊΝ " ,ὔ 3 ΕΒ 

πρὸς ταὐτόν ὄντοιν, ἀμφοῖν χείρω, πρὸς ὃ ἂν ἑκάτερον ἡ χρῆστον 

ἐχείνων, ἐξ ὧν συνετέθη ὅσα, δὲ ἐχ δυεῖν χακχοῖν συντεθέντα 

μὴ πρὸς ταὐτὸν ὄντοιν ἐν τῷ μέσῳ ἐστί, ταῦτα μόνα βελτίω 

ἐχατέρου ἐχείνων ἐστίν, ὧν ἀμφοτέρων μέρος μετέχει. εἰ μὲν 
3 εν , 3 ΝᾺ ΠῚ " ς " » " ΕΩ 

οὖν ἢ φιλοσοφία. ἀγαθὸν ἐστι χαὶ ἢ πολιτυκὴ πρᾶξις, πρὸς ἄλλο 

δ᾽ ἐχατέρα., οὗτοι δ᾽ ἀμφοτέρων μετέχοντες τούτων ἐν μέσῳ εἰ- 

σίν. οὐδὲν ΝΕ: γουσιν᾽ κρ δε θά γϑτῳ εἰσι φαυλότεροι" εἰ δ᾽ 

ὲ χείρους εἰ δὲ χακὰ ΠῚ -ς ῷ φ- ο ς--- ἝΝ ἘΠ Ξ ἝΝ [ Χ ὩΣ ΝεῚ « 8, - «-- ὡ- κ-- τὸ Ὡ «' ἘΞΣ ΝΞ: 

ἜΠΟΣ 

εὶ » 8 “». Ο τ)“ 

χριρδοώηϑῆι οὕτως ἄν τ' 2. ἀνηβόε: ἄλλως δ᾽ οὐδαμῶς. 
μ}} Ω 

οὐΥ, ἂν οὖν οἶμαι αὐτοὺς ὁμολογῆσαι. οὐτε χαχὼ αὐτὼ ἄμφο- ἱ 

3 ᾿ »ν τ 
ναι οὔτε τὸ μὲν κακόν. τὸ δ᾽ βέσιος ἄλλα, τῷ Ὅντι οὐ- «εἹ Ο)ς 

το 
5 ΡΝ 

3 

τοι ἄμιφοτ ΕΔ μετέχοντες ἀμφοτέρων ἥττους εἰσὶ πρὸς ἐχάτε- 

ρον, πρὸς ὃ ἥ τε πολιτικὴ καὶ ἡ ἐξαύδει: ἀξίω λόγου ἐστόν. 

χαὶ τρίτοι ὄντες τῇ ἀληθείᾳ ζητοῦσι πρῶτοι δοχεῖν εἶναι. συγ- 
, 3 2 - " » Α ᾿ 

γιγνώσχειν μὲν οὖν αὐτοῖς χρὴ τῆς ἐπιθυμίας χαὶ μνἡὴ χαλεπαί- 

νειν, ἡγεῖσθαι μέντοι τοιούτους εἶναι οἷοί εἰσι πάντα γὰρ ἄνδρα, 

χρὴ ἀγαπᾷν, ὅστις χαὶ ὁτιοῦν λέγει ἐχόμενον φρονήσεως πρᾶγμα 
᾿ 3 , 2 Ἔρει ἃ - 

χαὶ ἀνδρείως ἐπεξιὼν διοπονεῖται. 
γχ ἊΣ ἘΣ γι ΄ 5 ῳ 2 

ΧΧΧΙ. ΚΡ. Καὶ μήν, ὦ Σώχρατες, χαὶ αὐτὸς περὶ 
-» σ᾽, “ βτῶν , , ᾽ 3 , .- ὦ , -» 2 

τῶν υἱέων, ὥσπερ ἀεὶ πρὸς σε λέγω, ἐν ἀπορία εἰμί, τί δεῖ αὐ- 

τοῖς χρήσασθαι. ὁ μὲν οὖν νεώτερος ἔτι καὶ σμικρός ἐστι, ὐνὰ 

τόβουλος ὃ᾽ ἤδη ἀρ ὰς ἔχει καὶ δεῖταί τινος, ὅστις αὐτὸν ὀνή- 

σει. ἐγὼ μὲν οὖν ὅταν σοὶ ξυγγένωμαι, οὕτω διατίθεμαι, ὥστε 
Ἅς, αὖ " ἴπν Ἵ } 

μοι δοχεῖν μανίαν εἶναι τὸ ἕνεχα τῶν παΐδων ἄλλων μὲν πολ- 

λῶν σπουδὴν τοιαύτην ἐσχηχέναι, χαὶ περὶ τοῦ γάμου. ὅπως 
Ρ] ΄ ΄ Α Α -“΄ 7 

ἐχ γενναιοτάτης ἔσονται μητρός, καὶ περὶ τῶν χρημάτων, ὅπως 

ὡς πλουσιώτατοι, αὐτῶν δὲ περὶ παιδείας ἀμελῆσαι" ὅταν δ᾽ 

εἴς τινας ἀποβλέψω τῶν φασχόντων ἄν παιδεῦσαι ἀνθρώπους, 
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ἐχπέπληγμαι, καί μοι δοχεῖ εἷς ἔχαστος αὐτῶν σχοποῦντι πάνυ 

ἀλλόκοτος εἶναι, ὥς γε πρὸς σὲ τἀληθῆ εἰρῆσθαι᾽ ὥστ᾽ οὐκ ἔχω 

ὅπως προτρέπω τὸ μειράχιον ἐπὶ φιλισοφίαν. 

ΣΩ. Ὦ φῶῷλε Κρίτων, οὐκ οἶσθα, ὅτι ἐν παντὶ ἐπιτηδεύ- 

ματι οἵ μὲν φαῦλοι πολλοὶ χαὶ οὐδενὸς ἄξιοι, οἵ δὲ σπουδαῖοι 

ὀλίγοι χαὶ παντὸς ἄξιοι: ἐπεὶ γυμναστικὴ οὐ καλὸν δοκεῖ σοι 

εἶναι. χαὶ χρηματιστικὴ καὶ δητορυκὴ καὶ στρατηγία: 

ΚΡ. Ἔμοιγε πάντως δήπου. 

ΣΩ. Τί οὖν ἐν ἑκάστῃ τούτων τοὺς πολλοὺς πρὸς ἔχα- 

στον τὸ ἔργον οὐ χαταγελάστους ὁρᾷς: 

ΚΡ. Ναὶ μὰ τὸν Δία. χαὶ μάλ ἀληθῆ λέγεις. 

ΣΩ. Ἦ οὖν τούτου ἕνεκα αὐτός τε φεύξει πάντα τά- 

πιτηδεύματα χαὶ τῷ υἱεῖ οὐχ ἐπιτρέψεις: 

ΚΡ. Οὔκουν δίκαιόν γε, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ...- Μὴ τοίνυν ὅ γ᾽ οὐ χρὴ ποίει, ὦ Κρίτων, ἀλλ᾽ ἐά- 

σας χαΐρειν τοὺς ἐπιτηδεύοντας φιλοσοφίαν, εἴτε χρηστοί εἰσιν 

εἴτε πονηροί, αὐτὸ τὸ πρᾶγμα βασανίσας χαλῶς τε καὶ εὖ, ἐὰν 

μέν σοι φαίνηται φαῦλον ὄν, πάντ᾽ ἄνδρα ἀπότρεπε, ὑμὴ μόνον 

τοὺς υἱεῖς" ἐὰν δὲ [φαίνηται] οἷον οἶμαι αὐτὸ ἐγὼ εἶναι, θαρρῶν 

δίωχε χαὶ ἄσχει, τὸ λεγόμενον δὴ τοῦτο, αὐτός τε χαὶ τὰ 

παιδία. 

8501 

Β 

σ 



ΤΆ ΤΟΥ ΔΙΑ ΘΕΟΥ  ΠΡΟΣΚΣΨΕ 

ΛΥΣΙΜΆΑΧΟΣ, ΜΕΛΗΣΊΑΣ, ΝΙΚΙΑΣ, ΛΆΧΗΣ, ΠΑΙ͂ΔΕΣ 

ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ͂ ΚΑΙ ΜΕΛΗΣΊΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

γΤ' - ΄ .“, δ᾽ Ξ- 

Ι. Τεθέασθε μὲν τὸν ἄνδρα μαχόμενον ἐν ὅπλοις, ὦ Νι- 
, δι ᾿ ΄ Ξ Ἐ' ᾿τὰὼϑ ζδν δ, ὡρ » ἔρις Ἷ ΄ 

χία, τε χαὶ Λάχης οὐ ὃ ἕνεχ υμᾶς ἐχελευσαμιεν συνθεάσασθαι, 
᾽ Ψ ΒΗ Ὗ ΓῈ , ΄ ι 3 οϑὶ Ε- -»" 9 9 » 

ἐγὼ τε χαὶ Μελησίας δες. τοτε μὲν οὐχ εἴπομεν. νῦν ὃ ἐροῦ- 
τ , » οἾ -»" , ᾿] ἰῥ ἘΞ φως ΜΑΙ Ὶ 

μεν. ἡγούμεθα γὰρ χρῆναι πρός Υ ὑμᾶς παρρησιάξεσθαι. εἰσὶ 
-. » ͵ 2 - 

γάρ τινες οὗ τῶν τοιούτων χαταγελῶσι, καὶ ἐάν τις αὐτοῖς συμ.- 
, , -» 9 ν ’ - 

βουλεύσηται, οὐκ ἂν εἴποιεν ἃ νοοῦσιν, ἀλλὰ στοχαζόμενοι τοῦ 
Α Θ -" γ΄ ς -» 

συμβουλευομένου ἄλλα λέγουσι παρὰ τὴν αὐτῶν δόξαν" ὑμᾶς 
95 ὃ - ς ΄ δἰ ὡς ᾿ “Ξ ι , ς -“ 5. 

ὃ ἡμεῖς ἡγησάμενοι χαὶ ἱκανοὺς γνῶναι χαὶ γνοντας ἁπλῶς ἂν 
- -» “ " 

πεῖν ἃ δοχεῖ ὑμῖν, οὕτω παρελάβομεν ἐπὶ τὴν συμβουλὴν περὶ 

5 - Ἕ »} Ἐδῶ Ὁ “Ζ ὃ) - ῶς, 
» " Ξ - ν ἘΞ Ὦ 

ναχοινοῦσθαι. ἔστιν οὖν [τοῦτο], περὶ οὐ πάλαι: 
-“:΄ ! γ ὅ50 ! τόδε ἣ Ἢ εἰσὶν ἵξῖς ὅτ εἴ δὸς ἐλ α προοιμιάζομαι. τοῦξ. μιν εἰσὶν υἱεῖς οὐτοι!, οὐξ μὲν 

“π- "» πε ᾿ ᾿ 3. ὦ ἕ 

τοῦδε. πάππου ἔχων ὄνομα, Θουχυδίδης. ἐμος δὲ αὖ δε παπ- 
- - ΩΣ Ἵ 2 2 -ν δι το τ ἡ ὙΜΝ ᾿ 

πῷον δὲ χαὶ οὗτος ὄνομ ἔχει τοὐμοῦ πατρος΄ ᾿Δριστείδην γαρ 
Ξ 

ἱ 
» Ἐ᾿ ͵ ὅξῳ » ς 

αὐτὸν χαλοῦμεν. ἡμῖν οὖν τούτων δέδοκται ἐπιμεληθῆναι ὡς 

΄ ὃν 3 - ᾿ Ξ- [ Γ ἐξ - (λ)λ Ἢ » 

χια, γέγονεν, ἀνεῖναι αὐτοὺς ὃ τι βούλονται ποιεῖν, αλλᾶ νὺν 
- ᾿] » ἮΝ ἘΠΕ) δι..." , 

ρχεσθα.. αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι χαθ΄ ὅσον οἷοί τ ἐσμέν. 
Φόπασ Στὴν τὸ τς εῖε "πὸ τ) ΥΝ “ἢ δι Ξ ελ Ζς Ὶ εἰδοτες οὺὐν Χαι ιν ἡιξεις οντας Ὡγησαμενοι με 88 Ὥχεναι περι 

Β. 5. Ἐχοϊᾶῖββθ ἀρραγοὶ δαὶ πος βθῆβα: δεῦρο ἐχαλέσαμεν ὑμᾶς. ---. 

Μοχ συροὸ ἡγησάμεϑα. 

 ΎΟΥΥΝ ΝΡ ΊΜΨ ΤΥ 
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αὐτῶν, εἴπερ τισὶν ἄλλοις, πῶς ἂν θεραπευθέντες γένοιντ᾽ ἄρι- 

στοι" εἰ δ᾽ ἄρα πολλάκις μιὴ προσεσχήχκατε τὸν νοῦν τῷ τοιού- 

τῳ, ὑπομνήσοντες ὅτι οὐ χρὴ αὐτοῦ ἀμελεῖν, καὶ παραχαλοῦν- 

τες ὑμᾶς ἐπὶ τὸ ἐπιμέλειάν τινα ποιήσασθαι τῶν υἱέων χοινῇ 

αεθ᾽ ἡμῶν. 

Π. “Ὅθεν δ᾽ ἡμῖν ταῦτ᾽ ἔδοξεν, ὦ Νυκία τε χαὶ Λάχης, 

χρὴ ἀκοῦσαι, χἂν ἡ ὀλίγῳ μαχρότερα. συσσιτοῦμεν γὰρ δὴ 

Ἢ τε χαὶ Μελησίας ὅδε. χαὶ ἡμῖν τὰ μειράχια παρασιτεῖ. 

περ οὖν χαὶ ἀρχόμενος εἶπον τοῦ λόγου. παρρησιασόμεθα πρὸς 
’, 

ὑμᾶς. ἡμῶν γὰρ ἑκάτερος περὶ τοῦ ἑαυτοῦ πατρὸς πολλὰ χαὶ 

χαλὰ ἔργα ἔχει λέγειν πρὸς τοὺς νεανίσχους, χαὶ ὅσα ἐν πολέμῳ 

εἰργάσαντο χαὶ ὅσα ἐν εἰρήνῃ, διοικοῦντες τά τε τῶν συμμάχων 

χαὶ τὰ τῆσδε τῆς πόλεως᾽ πρασην δ᾽ αὐτῶν ἔργα οὐδέτερος 

ἔχει λέγειν. ταῦτα δὴ ὑπαισχυνόμεθά τε τούὐσὸς χαὶ αἰτιώμεθα 

τοὺς πατέρας ἡμῶν, ὅτι ἡμᾶς μὲν εἴων τρυφᾶν, ἐπειδὴ μειρά- 
’ ΑἾ » 3 ΄ " κ 

ια, ἐγενόμεθα, τὰ δὲ τῶν ἄλλων πράγματα ἔπραττον χαὶ 

τοῖσδε τοῖς νεανίσκοις αὐτὰ ταῦτα ἐνδειχκνύμεθα. λέγοντες ὅτι, 

εἰ μὲν ἀμελήσουσιν ἑαυτῶν χαὶ μὴ πείσονται ἡμῖν, ΞΝΡΙΝ γΞ:- 
3 " «“ ΄ 

νήσονται. εἰ δ᾽ ἐπιμελήσονται, τάχ᾽ ἂν τῶν ὀνομάτων ἄξιοι γέ- 

νοιντο ἃ ἔχουσιν. οὗτοι μὲν οὖν φασὶ πείσεσθαι" ἡμεῖς δὲ δὴ 

τοῦτο σχοποῦμεν, τί ἂν οὗτοι μαθόντες ἢ ἐπιτηδεύσαντες ὅ τι 

ἄριστοι γένοιντο. εἰσηγήσατο οὖν τις ἡμῖν χαὶ τοῦτο τὸ μάθημα, 

ὅτι χαλὸν εἴη τὼ νέω μαθεῖν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι χαὶ ἐπήνε εχ [Ἢ ἕω μαθεῖν ἐν ὅπλοις μάχεσθαι χαὶ ἐπήνει 

τοῦτον ὃν νῦν ὑμεῖς ἐθεάσασθε ἐπιδεικνύμενον, χάτ᾽ ἐκέλευε θεά- 

σᾶάσθαι. ἔδοξε δὴ χρῆναι αὐτούς τ᾽ ἐλθεῖν ἐπὶ θέαν τἀνδρὸς χαὶ 
ς - » [γὲ ᾿ ς Ὡ ᾿ , 

ὑμᾶς συμπαραλαβεῖν ἅμα μὲν συνθεατας, ἅμα, δὲ συμβούλους 
᾿ , “ν , ι » - σ᾿, 2 , 

τε χαὶ χοινώνους, ἐᾶν βουλησθε, περὶ τῆς τῶν υἱέων ἐπιμελείας. 
σεῦ; Π κι ᾽ ᾽ὔ ἢν Ὁ - ᾿] Ἕ γ7ες ἢ ΄ ᾿ 

ταῦτ ἐστὶν ἃ ἐβουλόμεθ΄ ὑμῖν ἀναχοινώσασθαι. ἤδη οὖν ὑμέ- 

τερὸν μέρος συμβουλεύειν καὶ περὶ τούτου τοῦ μαθήματος, εἴτε 

δοχεῖ χρῆναι μανθάνειν εἴτε μή, χαὶ περὶ τῶν ἄλλων, εἴ τι ἔχετε 

Ε, 2. Ψυϊ]ροὸ τῷ νέῳ. 

σ 
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Π. ΝΙ. ᾿Εγὼ μέν, ὦ Δυσίμαχε χαὶ Μελησία, ἐπαινῶ 

θ᾽ ὑμῶν τὴν διάνοιαν χαὶ χοινωνεῖν ἕτοιμος, ὁ 
΄ 

χητα τονὸς. 

ΛΑ. ᾿Αληθῆ γὰρ οἴει, ὦ Νυκία. ὡς 6 Ὑ᾽ ἔλεγεν ὃ Λυσί- 
Πγρε ὄηπι περὶ ποῦ πουστοὲ- περὶ ὁπτεῦ τὸ γαὶ τοὶ Με) σύ; »αᾶχος αρτ' περ' τοῦ πᾶτρος τὸῦ αὐτοῦ τῇ γᾶ" τοῦ Με Ὥσιου, 

Ξ᾽ " ς » 

νους χαὶ εἰς ἡμᾶς καὶ 
, “ “ κ τε Ὡ“ 3 - 

ἰς ἅπαντας ὅσοι τὰ τῶν πόλεων πράττουσιν, ὅτι αὐτοῖς σχε- 
εἰ ὖν . ᾿ 

δόν τι ταῦτα συμβαίνει, ἃ οὗτος λέγει, χαὶ περὶ παῖδας χαὶ 

περὶ τάλλα ἴδια, ὀλιγωρεῖν τε χαὶ ἀμελῶς διατίθεσθαι. ταῦτα 
ι Ξ , ἔν» ἂς, ΣΕ ᾿ ΄ 

υὲν οὖν χαλῶς λέγεις, ὦ Λυσίμαχε ὅτι δ᾽ ἡμᾶς μὲν συμβού- 
ἊΝ Ἁ - - ΄ 
λους παραχαλεῖς ἐπὶ τὴν τῶν νεανίσχων παιδείαν, Σωχρατη: 
δι 2 ΄ 
δὲ τονὸ οὐ παραχαλεῖς, θαυμαζω, ἡρήρα οἡ μὲν ὄντα δημότην, 

ἔπειτ᾽ ἐνταῦθ᾽ ἀεὶ τὰς διατριβὰς ποιούμενον, ὅπου τί ἐστι τῶν 

οἰούτωον ὧἧν σὺ ξηστεῖςξ ἱπερὶ σεοὺς νέρυξ ἡ 0 ἢ ἐ Λὃε: οἰούτων ὧν σὺ ζητεῖς περὶ τοὺς νέους ἡ μάθημα ἢ ἐπιτηδευμα 

χαλόν. 

-» ΄ 

τῶν τοιουτῶν ἐπιμελειᾶν πεποιήῆται 

- ;»» δ. ΝΟ “-, [ω τ ὃγ).5 -» Ο ὖν, ὦ Λυσίμαχε. 

ΝΙ. Τοῦτο μέν σοι χᾶν ἐγὼ ἔχοιμι εἰπεῖν οὐ χεῖρον Λάχη- 

τος χαὶ γὰρ αὐτῷ μοι ἔναγχος ἄνδρα προὐξένησε τῷ. υἱεῖ δι- 

δάσχαλον ἀμρμα ᾿Αγαθοχλέους μαθητὴν Δάμωνα, αἰνδρῶν 

χαριέστατον οὐ μόνον τὴν μουσικήν, ἀλλὰ χαὶ τἄλλα ὁπόσα 

βούλει ἄξιον συνδιατρίβειν τηλικούτοις νεανίσχοις. 

Ιν. ΔΎ. Οὔτοι τι, ὦ ΣΣώχρατές τε χαὶ Νυκία, καὶ Δα- 

χης, ὁ 

οἰκίαν τὰ πολλὰ διατρίβοντες ὑπὸ τῆς ἡλυκίας αλλ εἴ τὶ καὶ 

, 3 Σ Χ [4 Ὡ“ 

ἡλύκοι ἐγὼ ἔτι γιγνώσκομεν τοὺς ψανο ει ἅτε γχατ᾽ δου 

’ ΄ 2 

σύ, ὦ παῖ Σωφρονίσχου, ἔχεις τῷδε τῷ σαυτοῦ δημότῃ ἄγα- 
3 ᾿ " ᾿ - " 3 ᾿" 

θὸν συμβουλεῦσαι, χρὴ συμβουλεύειν. δίχαιος δ᾽ εἶ" χαὶ γὰρ 
. " ἰν “-» "5 ᾽ὔ νι νς οκΧ Ἁ ΡΝ Α ᾿ ἐν." ᾿ 

πατρυος μιν φιλος τυγχᾶνεις ν᾽ ἄξει γᾶρ εγὼ γᾶν Οο σὸς πα- 

Β. θ. υϊρο ὀλιγωρεῖσϑαι 
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λ δ , ᾿" 5 ᾿ 7, ,δόν τὰ ας τς, Ἄ ΄ » 
τὴρ ἑταΐρω τε χαὶ φίλω μεν, καὶ πρότερον ἐχεῖνος ἐτελεύτησε, 

, 5 ᾿ - , , , " , Ἵ 

πρίν τι ἐμοὶ διενεχθῆναι. περιέρρει δέ τίς με χαὶ μνήμη ἄρτι 
-" ᾿ Ἁ , ,, ν 2 3 

τῶνδε λεγοντῶν᾽ τὰ γαρ μειράκια, ταῦε πρὸς ἄλληλοὺυς οἴχοι 

διαλεγόμενοι θαμὰ ἐπιμέμνηται Σωχράτους καὶ σφόδρα ἐπαι- 

νοῦσιν᾽ οὐ μέντοι πώποτ᾽ αὐτοὺς ἀνηρώτησα, εἰ τὸν Σωφρονί- 

σχου λέγοιεν. ἀλλ, ὦ παῖδες, λέγετέ μοι, ὅδ᾽ ἐστὶ [Σωκχράτης.] 
, , περὶ οὐ ἐχαΐστοτε μέμνησθε: 

ΕΙ 

ΠΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ πάτερ, οὗτος. 

ΔΎ. Ἐῤ γε νὴ τὴν Ἥραν, ὦ Σώχρατες, ὅτι ὀρθοῖς τὸν 
, Μ 3 » “΄ ᾿, νἹ " ᾿Ὶ ἔς 2 πατέρα, ἄριστον ἀνδρῶν ὄντα, [χαὶ ἄλλως] καὶ δὴ καὶ ὅτι οἰ- 

χεῖα τά τε σὰ ἡμῖν ὑπάρξει χαὶ σοὶ τὸ ἡμέτερα. 

ΛΑ. Καὶ μήν, ὦ Λυσίμαχε, μὴ ἀφίεσέ γε τἀνδρός " ὡς 

ἐγὼ χαὶ ἄλλοθί γ᾽ αὐτὸν ἐθεασάμην οὐ μόνον τὸν πατέρα ἀλλὰ 

χαὶ τὴν πατρίδα ὀρθοῦντα ἐν γὰρ τῇ ἀπὸ Δηλίου φυγῇ μετ᾽ 
Ἃ - δ 2 ΄ 3 “ 4 δι «96 Ἵ, -» 

ἐμοῦ συνανεχῶρει, χάγω σοι λέγω ὅτι εἰ οἵ ἄλλοι ἤθελον τοιοῦ- 
3 7 νυ Ὁ [: » ΄. , 3 Π 3 Ἢ " “ 

τοι εἰναι. ὀρθὴ ἄν ἡμῶν ἡ πόλις ἦν χαὶ οὐχ ἂν ἔπεσε τότε τοι- 

οὔτον πτῶμα. 

ΑΥ, Ὦ Σώχρατες, οὗτος μέντοι ὁ ἔπαινός ἐστι χαλός, 
« Α »"ΣὝ": αὐ μρθ 3 ᾽ -» ω, , Α 2 -"" 

ὃν σὺ νῦν ἐπαινεῖ ὑπ ἀνδρῶν ἀξίων πιστεύεσθαι. χαὶ εἰς ταῦτα 
Ἔ, - 3 Α " » 

εἰς ἃ οὗτοι ἐπαινοῦσιν. εὖ οὖν ἴσθι ὅτι ἐγὼ ταῦτα ἀγχούων χαί- 

ρῶ ὅτι εὐδοχιμεῖς. χαὶ σὺ ὃ ἡγοῦ υὑ' ἐν τοῖς Υ᾽ εὐνουστάτοις 

σοι εἶναι. χρῆν μὲν οὖν χαὶ πρότερόν γε φοιτᾷν αὐτὸν παρ᾽ 

ἡμᾶς χαὶ οἰκείους ἡγεῖσθαι, ὥσπερ τὸ δίχαιον᾽ νῦν δ᾽ οὖν ἀπὸ 

τῆσὸς τῆς ἡμέρας, ἐπειδὴ ἀνεγνωρίσαμεν ἀλλήλους, υμἡ ἄλλως 
, 3 δ. ΄ , Α , - .: -“ " , ᾿ 

ποίει. ἄλλα συνισθί τε χαὶ γνωριζε χαὶ ημᾶς καὶ τοὐσὸς τοὺς 
΄ Ὡ ᾿Ξ ΄ φ δ » ᾿ ς ᾿ 

νεωτέρους, ὁπὼς αὖ διασώξητε χαὶ ὑμεῖς τὴν ἡμετέραν φιλίαν. 

ταῦτα. μὲν οὖν χαὶ σὺ ποιήσεις χαὶ ἡμεῖς σε χαὶ αὖθις ὑπομνή- 
, 

σομεν᾽ περὶ δ᾽ ὧν ἠρξάμεθα τί φατε; τί δοχεῖ: τὸ μάθημα 

ψυ]ρο περιφέρει. 

Σωχράτης ὉΠΟΙΠἾ5. ἱπο] δῖ, Οὐτη ΔΓ Οα]Ο 58 η6 ἔδυυὶ ροββοί. 
αι κ : 

χαὶ ἄλλως, 4886. βθηβαα ὑπραηΐ, ἀδτηηανυῖ. 

ΟΡΡΒ σι σἱὐ μὰ ἡ» ψαϊρο ἄν. - 
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ὅ0 ΠΛΆΤΩΝΟΣ 
Ἴ ᾿ ΦΞ ἘΠῚ πε ἐόὰν ι ΤῊΣ “ ᾿ 

τοῖς μειρακίοις ἐπιτηδειον εἰναι Ἢ οὔ. τὸ μαθεῖν ἐν ὁπλοις μα- 

χεσθαι : 

Νν. ΣΩ. ᾿Αλλὰ καὶ τούτων πέρι. ὦ Λυσίμαχε, ἔγωγε 
΄ ͵ Μ , κ᾿ 353. κ«ν - 

πειράσομαι συμβουλεύειν ἄν τι δύνωμαι, χαὶ αὖ ἃ προχαλεῖ 

πάντα ποιεῖν. δικαιότατον μέντοι μοι δοχεῖ εἶναι, ἐμὲ νεώτερον 

ὄντα τῶνὸς καὶ ἀπειρότερον τούτων ἀκούειν πρότερον τί λέγουσι 
, ΄ 3 δὲ." νάκος 2ν 2. ἡ »ἬἌ ᾿ ΕἾ δι 

χαὶ μανθάνειν παρ αὐτῶν" ἐαν ὃ ἔχω τι ἄλλο πάρα τὰ ὑπὸ 
, , ῳῷ ἥο- , ᾿ 

τούτων λεγόμενα. τὸτ ἤση διδάσχειν χαὶ πείθειν χαὶ σὲ χαὶ 
Ἷ 5 3 35 τ , , »" 

τούτους. ἀλλ᾽, ὦ Νικία, τί οὐ λέγει πότερος ὑμῶν: 

ΝΙ. ᾿Αλλ οὐδὲν χωλύει. ὦ Σώχρατες. δοχεῖ γὰρ ἐμοὶ 
ν -» Χ ΄ , 3 , 

οὔτο τὸ μάθημα τοῖς νέοις ὠφέλιμον εἰναι ἐπίστασθαι πολλαχῇ. 

χαὶ γὰρ τὸ μὴ ἄλλοθι διατρίβειν. ἐν οἷς δὴ φιλοῦσιν οἱ νέοι τὰς 

διατριβὰς ποιεῖσθαι, ὅταν σχολὴν ἄγωσιν. οἰλλ᾽ ἐν τούτῳ, εὖ 
, μώ Ν Χ - , 5") 5. {πὰ 3 . ι 
ἔχει. ὅθεν καὶ τὸ σῶμα βέλτιον ἴσχειν ἀναγχὴ ---- οὔδενος γᾶρ 

ϑς σ. τῶς ΄ " δ Ων 

τῶν γυμνασίων φαυλότερον οὐδ᾽ ἐλάττῳ πόνον ἔχει ---- χαὶ ἅμα 
» “ Ἁ ’ὔ ἶν 

προσήχει. μάλιστ᾽ ἐλευθέρῳ τοῦτό τε τὸ γυμνάσιον χαὶ ἡ ἴπ- 

πυκή οὗ γὰρ ἀγῶνος ἀθληταί ἐσμεν χαὶ ἐν οἷς ἡμῖν ὁ ἀγὼν 

πρόχειται. μόνοι οὗτοι γυμνάζονται οἱ ἐν τούτοις τοῖς περὶ τὸν 

πόλεμον ὀργάνοις γυμναζόμενοι. ἔπειτα ὀνήσει μέν τι τοῦτο 

τὸ μάθημα χαὶ ἐν τῇ μάχῃ αὐτῇ. ὅταν ἐν τάξει δέῃ μάχεσθαι 
, , 3 “Ὡ Ν, [νὴ 

μετὰ πολλῶν ἄλλων᾽ μέγιστον μέντοι αὐτοῦ ὄφελος. ὅταν λυ- 

θῶσιν αἱ τάξεις δε! ἤδη τινὰ δέῃ μόνον πρὸς μόνον ἢ διώκοντα 
3 ΄, " σ- Ξ ἀμυνομένῳ τινὶ ἐπιθέσθαι ἢ χαὶ ἐν φυγῇ ἐπιτιθεμένου ἄλλου 

ἢ ἀνύνασθα. τος οὔτ᾽ ἄρ᾽ ὑπό γ᾽ ἑνὸς εἷς ὁ τοῦτ᾽ ἐπιστάμενος 

οὐδὲν ἂν πάθοι. ἴσως δ᾽ οὐδ᾽ ὑπὸ πλειόνων. ἀλλὰ πανταχῇ ἂν 

ταύτῃ πλεονεχτοίη. ἔτι δὲ καὶ εἰς ἄλλου χαλοῦ μαθήματος ἐπι- 

θυμίαν παρακαλεῖ τὸ τοιοῦτον. πᾶς γὰρ ἂν μαθὼν ἐν ὅπλοις 
μόνε 

μάχεσθαι ἐπιθυμήσεις χαὶ τοῦ ἑξῆς μαθήματος τοῦ περὶ τὰς 

τάξεις. καὶ ταῦτα λαβὼν χαὶ φιλοτιμιηθεὶς ἐν αὐτοῖς ἐπὶ πᾶν 

Α. 8. Ψιυ!ρο τι δέῃ. 

Β. 1. Ψυρο οὔτ᾽ ἂν. 
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Ἃ } "ἢ 3 , ς 4 ᾿» “- ἽΝ ἘΝ Α ,ὔ 

ἂν τὸ περὶ τᾶς στρατηγίας ὁρμήσειεν ἤδη δῆλον ὃ᾽ ὅτι τὰ τού- 

τῶν ἐχόμενα χαὶ μαθήματα πάντα χαὶ ἐπιτηδεύματα [πάντα] 

χαὶ χαλὰ χαὶ πολλοῦ ἄξια ἀνδρὶ μαθεῖν τε χαὶ ἐπιτηδεῦσαι, 
τ ΄ 3, ὃ - ᾿ , ΄ 2 σὸς, μὰ 2 
ὧν χαθηγησαιτ ἂν τοῦτο τὸ μάθημα. προσθήσομεν ὃ αὐτῷ οὐ 

σμικρὰν προσθήκην, ὅτι παντα ἄνδρα ἐν πολέμῳ χαὶ θαρρα- 

λεώτερον χαὶ ἀνδρειότερον ἂν ποιήσειεν αὐτὸν αὐτοῦ οὐκ ὀλίγῳ 
- Ὡ“ δ ΄ . 3 ΄ ᾽ - 

αὐτὴ ἢ ἐπιστημὴ. μἡἢ αἀτιμάσωμεν ὃ εἰπεῖν. ε 
- , 
! , χοί τῷ σμι- 

΄ δὲ, ἢ δ 3 ᾿ ΠῚ » τ 

χρότερον δοχεῖ εἶναι. ὅτι χαὶ εὐσχημονέστερον ἐνταῦθα οὗ χρὴ 

τὸν ἄνδρα εὐσχημονέστατον φαίνεσθαι, οὗ ἅμα χαὶ δεινότερος 

τοῖς ἐχθροῖς φανεῖται διὰ τὴν εὐσχημοσύνην. ἐμοὶ μὲν οὖν, ὦ 

Λυσίμαχε, ὥσπερ λέγω. δοχεῖ τΞ χρῆναι διδάσχειν τοὺς νεανί- 

σχοὺυς ταῦτα χαὶ δί ἃ δοχεῖ εἴρηκα" Λάχητος ὃ᾽, εἴ τι παρὰ 

ταῦτα λέγει. χἂν αὐτὸς ἡδέως ἀχούσαιμι. 

ΝΙ .(ΔΑ. ᾿Αλχ ἔστι μέν, ὦ Νικία, χαλεπὸν λέγειν περὶ ν 5 ἵ 

ὁτουοῦν μαθήματος, ὡς οὐ χρὴ μανθάνειν᾽ πάντα γὰρ ἐπίστα- 
ΓΑ Α » ΜΝ Α Ἁ , Ἁ ἰν ᾿ -» ΓῚ ’, 

σθαι ἄγαθον δοχεῖ εἰναι. χαὶ δὴ χαὶ τὸ οπλ'τιυκὸν τοῦτο, εἰ μέν 
2 , “ ᾿ δ , Ξ Η τ Τ ΤΣ λέ 

ἐστι μάθημα, ὁπερ φασὶν οἱ διδάσχοντες, χαὶ οἷον Νικίας λέγει, 
" ψι- Ὁ “ 3 2 9. «Ὁ ᾿ , , 2 92 9»5ςὉ» 

χρὴ αὐτὸ μανθάνειν᾽ εἰ ὃ ἔστι μὲν μὴ μάθημα. αλλ ἐξαπα- 

τῶσιν οἱ ὑπισχνούμενοι. ἢ μάθημα μὲν τυγχάνει ὄν, μὴ μέντοι 

πᾶνυ σπουδαῖον, τί χαὶ δέοι ἂν αὐτὸ μανθάνειν : λέγω δὲ ταῦτα 
Α 9 » ἰς τὸ: 3 λέ τ΄ [ν} δ. ᾽ κ »" ὩῸ- τ Ξ5 

περὶ αὐτοῦ εἰς τάδε ἀποβλέψας. ὅτι οἶμαι ἐγὼ τοῦτο, εἰ τὶ ἦν, 

οὐχ ἂν λεληθέναι Λακεδαιμονίους, οἷς οὐδὲν ἄλλο μέλει ἐν τῷ 

βίῳ ἢ τοῦτο ζητεῖν καὶ ἐπιτηδεύειν, ὅ τι ἂν μαθόντες χαὶ ἐπι- 

τηδεύσαντες πλεονεκτοῖεν τῶν ἄλλων περὶ τὸν πόλεμον. εἰ δ᾽ 

ἐχείνους ἐλελήθει. ἀλλ᾽ οὐ τούτους γε τοὺς διδασχάλους αὐτοῦ " Ἂ ᾿ " 

λέληθεν αὐτὸ τοῦτο. ὅτι ἐχεῖνοι μάλιστα τῶν Ελλήνων σπου- 

δαάξουσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις χαὶ ὅτι παρ΄ ἐχείνοις ἄν τις τιμη- 

θεὶς εἰς ταῦτα χαὶ παρὰ τῶν ἄλλων πλεῖστ᾽ ἂν ἐργάξοιτο χρή- 

ματα. ὥσπερ γε χαὶ τραγῳδίας ποιητὴς παρ᾽ ἡμῖν τιμηθείς. 

Ὁ. 1. Μυϊρο, ὁρμήσειε: χαὶ ἤδη δῆλον ὅτι. 

Ὁ. 1. Ψιυρο εὐσχημονέστερον. 
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- ᾽ 

τοιγάρτοι ὃς ἂν οἴηται τραγῳδίαν καλῶς ποιεῖν, οὐκ ἔξωθεν χύ- 

χλῳ περὶ τὴν ᾿Αττικὴν χατὰ τὰς ἄλλας πόλεις ἐπιδειχνύμενος 
λ 

χεται. ἀλλ᾽ εὐθὺς δεῦρο φέρεται χαὶ τοῖσδ᾽ ἐπιδείκνυται τὶ 4» 
΄“- 
ὡς Ὁ 

“ ν: 
εἰκότως᾽ τοὺς δ᾽ ἐν ὅπλοις μαχομένους ἐγὼ τούτους ὁρῶ τὴν μὲν 

- ᾿ Ξ », ἀν Ὰ ι 9... ὦ» Η 
Λαχεδαίΐμονα, ἡγουμένους εἶναι ἜΡΕΕΣ ἱερὸν χαὶ οὐδ ἄχρῳ ποδὶ 

ἐπιβαίνοντας, χύχλῳ δὲ περιιόντας αὖ )τὴν χαὶ πᾶσι. μᾶλλον ἐπι- 

δειχνυμένους. χαὶ μάλιστα τούτοις οἱ χᾶν αὐτοὶ ἐμμοντι 

πολλοὺς σφῶν προτέρους εἶναι πρὸς τὰ τοῦ πολέμιο 
᾿ς " 3 3 ἷν ,ὔ 

ΝΠ. Ἔπειτα. ὦ Λυσίμαχε. οὐ πᾶνυ κθϑε: ἐγὼ τού- 
τ 
! 

΄ 3 » - » - 

τῶν παραγέγονα ἐν αὐτῷ τῷ ἔργῳ. χαὶ ὁρῶ οἷοί εἰσιν. ἔξεστι 

3 9: 

ὶ 
, - ) ΓΔ 

ποτ εὐδοχιμος γέγονεν ἐν τῷ πολέμῳ ἄνη 

δὲ ἡ αὐτέθε" ἦν σχέώσσθ ὥσπεςο "ἂς ἐπίτηδες οὐδεὶς πώ χαὶ αὐτόθεν ἡμῖν σχέψασθαι. ὥσπερ γὰρ ἐπίτηδες οὐδεὶς πώ- 

0 τῶν τὰ ὁπλιτυκὰ ἐπι- 
" 3 ’, , Ι) 

τηδευσάντων. χαίτοι εἴς γε τάλλα πᾶντα ἐκ τούτων οἱ ὀνομᾶ- 
᾿ , ᾽ - ᾽ ᾿ ΄ “ ᾿ 5 ΠῚ ς 

στοὶ γίγνονται. ἐκ τῶν ἐπιτηδευσάντῶν ἕχαστοα, οὗτοι ὃ, ὡς 
κ κ ψ"-ς [7 ΓΕ ᾽ » ΄ 

ἔοιχε. παρα, τοὺς ἄλλους οὕτω σφοῦρα εἰς τοῦτο δεδυστυχηχᾶ- 
ἘΠ ες ΜΞ ΕΞ -- - ἾΝΝ : Ἂς ξ ,ςἴ“ - “ Ξ Δι - σιν. ἐπεὶ καὶ τοῦτον τὸν Στησίλεων. ὃν ὑμεῖς μετ. ἐμοῦ ἐν το- 

, 2 ᾽ , λές εἰ , ι ᾿ ,ὕ ῃ ς 
σούτῳ ὄχλῳ ἐθεάσασθε ἐπιδειχνύμενον χαὶ τὰ μεγάλα περὶ αὐ- 

- ν Ἷ , » 

τοῦ λέγοντα ἃ ἔλεγεν, ἑτέρωθι ἐγὼ χαάλλιον γ.-- ἐν τῇ 
, 

αἰδνηθεία, ὡς ἐρότα: ἧς ἐπιδεικνύμενον οὐχ ἑχόντα. προσβαλούσης 

πρὸς δλχαάδα δὲ ἐμάχετο ἔχων ΞῚ ῷ», ΄σ“Ὁ «} “᾿ μω ο φ᾿ “ ἊΝ 5]: τοὶ ο.., τὶ Ἱ το φὰς 
Ὶ 

ΟἹ [- ( 

το ἐπ 

δορυδρέποανον, διαφέρον δὴ ὅπλον ἅτε χαὶ αὐτὸς τῶν ἄλλων δια- 

λλα οὐχ ἄξια λέγειν περὶ τάνδρός. τὸ δὲ 
2 ,΄, 

ον ἀπέβη. μα- 
΄ ᾿ Φ, Ψ , ᾽ " ΄ ᾿ 

χομιένου γὰρ αὐτοῦ ἐνέσχετο ποὺ ἐν τοῖς τῆς νεὼς σχεύεσι χαὶ 
3 

ἰός τ᾽ ἦν ἡ δὲ ναῦς τὴν ναῦν παρήει. τέως μὲν οὖν πᾶρ- 

πεὶ δὲ δὴ παρημεί- Ἢ ἔθει ἐν τῇ νηΐ ἀντεχόμενος τοῦ δόρατος" 

βετο ἡ ναῦς τὴν ναῦν χαὶ ὀπρξίθα αὐτὸν τοῦ δόρατος ἐχόμενον, 

ἠφίει τὸ δόρυ διὰ τῆς χειρός. ἕως ἄχρου τοῦ στύραχος ἀντελά- 

βετο. ἦν δὲ γέλως καὶ χρότος ὑπὸ τῶν ἐκ τῆς ὁλκάδος ἐπί τε 

Β. ὃ. Ψυ]ρο ἐπιδείχνυσιν. 



ΛΑΧΗΣ. δ8 
- , ; » Ἀν . ΄ ᾿" , ι " 

τῷ σχήηματι αὐτοῦ. χαὶ ἐπειδὴ βαλόντος τινὸς λίθῳ παρᾶ τοὺς 

πόδας αὐτοῦ θεν τὸ Ῥερσίρυμα ἀφίεται τοῦ δόρατος, τότ᾽ 

ἤδη χαὶ οἱ ἐχ τῆς τριήρους οὐχέτι οἷοί τ᾽ ἦσαν τὸν γέλωτα χα- 

τέχειν, ὁρῶντες αἰωρούμενον ἐκ τῆς ἀραθεε τὸ δορυδρέπανον 

ἐχεῖνο. ἴσως μὲν οὖν εἴη ἂν τὶ ταῦτα, ὥσπερ Νικίας λέγει" οἷς 
τ " - ΄ , 

δ᾽ οὖν ἐγὼ ἐντετύχηκα. τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστίν. 

ΠῚ. Ὃ οὖν καὶ ἐξ ὁ ἀρχῆς ῆς εἶπον. ὅτι εἴτε οὕτω σμιχρὰς 

εν δώπονμα, ἔχει μάθημα ὄν. εἴτε ψυυἡὴ ὃν φασὶ χαὶ προσποιοῦνται 

αὐτὸ εἶνα. μάθημα. οὐχ ἄξιον ἐπιχειρεῖν μανθάνειν. χαὶ γὰρ 
535 - ΄ Ξ. Ἵ " 9 ᾿ ΡῚ ’ ῇ 

οὖν μοι δοχεῖ, εἰ μὲν δειλός τις ὧν οἴοιτο αὐτὸ ἐπίστασθαι, θρα- 

σύτερος ἂν ὃ' αὐτὸ γενόμενος ἐπιφανέστερος αν γένοιτο οἷος ἦν᾿ 
9 9 3 , Ἢ ἐξ Α » 3 ’, ΕῚ Α 

εἰ ὃ ἀνδρεῖος, φυλαττόμενος αν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. εἰ χαὶ σμι- 
Ἁ 2 ’ τ , ἊΣ " “ ξι Ἃ , ᾿ ν 

χρὸν ἐξαμάρτοι, μεγάλας διαβολᾶς ἴσχειν" ἐπίφθονος γὰρ ἡ 

προσποίησις τῆς τοιαύτης ἐπιστήμης, ὥστ᾽ εἰ μμἡ τι θαυμαστὸν 

ὅσον διαφέρει τῇ ἀρετῇ τῶν ἄλλων. οὐχ ἔσθ᾽ ὅπως ἄν τις φύγοι 

τὸ χαταγέλαστος γενέσθαι, φάσχων ἔχειν ταύτην τὴν ἐπιστή- 

«ἣν. τοιαύτη τις ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Λυσίμαχε, ἡ περὶ τοῦτο τὸ 
’, Ξ ᾿ τἂν 

μάθημα εἶναι σπουδή χρὴ ὃ ὅπερ σο! ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, καὶ 

Ξρδψπθη τόνὸς μὴ ἀφιέναι, ἀλλὰ δεῖσθαι συμβουλεύειν ὅπῃ 

δοχεῖ αὐτῷ περὶ τοῦ προχειμένου. 

ΑΥ. ᾿Αλλὰ δέομαι ἔγωγε, ὦ Σώχρατες᾽ χαὶ γὰρ ὥσπερ 
" - -- 

ἔτι τοῦ διαχρινοῦντος δοχεῖ μοι δεῖν ἡμῖν [ἡ βουλή.] εἰ μὲν γὰρ 

συνεφερέσθην τὠδε, ἧττον αν τοῦ τοιούτου ἔδει νῦν δέ --- τὴν 
Σ ΄ ΄ ς ξ του ΄ ἍΤ ΡΣ Ξ' ΓΈ ἐναντίαν γάρ. ὡς ὁρᾶς, Λάχης Νικίᾳ ἔθετο ---- εὖ δὴ ἔχεν ἀχοῦ- 

" . , » 3 Ξ Γι 3 
σαι χαὶ σοῦ. ποτέρῳ τοῖν ἀνδροῖν σύμψηφος εἶ. 

ΙΧ. ΣΩ. Τί δαί, ὦ Λυσίμαχε; ὁπότερ ἂν οἱ πλείους 

ἐπαινῶσιν ἡμῶν, τούτοις μέλλεις χρῆσθαι: 

ΑΥ Τί γὰρ ἄν τις χαὶ ποιοίη, ὦ Σώχρατες: 

ΣΩ. Ἢ χαὶ σύ, ὦ Μελησία, οὕτως ἂν ποιοίης; χαν εἴ 

τις περὶ ἀγωνίας τοῦ υἱέος σοι βουλὴ εἴη τί χρὴ ἀσχεῖν, ἄρα 

Β. 4. οἴοιτος Απ προσποίοιτο ἢ 

Ρ. 1. Οἰγοιμιξογῖρβὶ ἢ βουλή. ϑαρρ!οπάστη νἱάρίαν γυνδὴ Δηΐα ἔτι. 
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ς πλείοσιν αν ἡμῶν πείθοιο, ἢ ἐχείνῳ ὅστις τυγχάνοι ὑπὸ παι- 

δοτρίβῃ ἀγαθῷ πεπαιδευμένος χαὶ ἠσχηχώς: 

Ἵ ΜΕ. ᾿Εχείνῳ εἰκός γ᾽, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. Αὐτῷ ἄρ᾽ ἂν μᾶλλον πείθοιο ἢ τέτταρσιν οὖσιν ἡμῖν: 
ΜΕ. Ἴσως. 

ΣΩΏ. ᾿Επιστήμῃ γάρ, οἶμαι, δεῖ χρίνεσθαι ἀλλ᾿ οὐ πλή- 

θς, τὸ μέλλον χαλὼς χριθήσεσθαι. 

ΜΕ. Πὸς γὰρ οὖ: 
ΗΝ 9 » ᾿ -» ι ω ν - 

ΣΩ. Οὐχοῦν καὶ νῦν χρὴ πρῶτον αὐτὸ τοῦτο σχέψα- 

-“» [υ ῷ “ Ξ3: Ἵ ᾿ ο -" " κ [ἢ Ἢ 186 σθαι. ε τις ἡβῶν τεχνικὸς περὶ οὐ βουλευόμεθα, ἢ οὔ᾽ 

χαὶ εἰ μὲν ἔστιν, ἐχείνῳ πείθεσθαι ἑνὶ ὄντι, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐᾷν" 

εἰ δὲ μή. ἄλλον τινὰ εἶν. ἢ περὶ σμικροῦ οἴεσθε νυνὶ χινὸυ ξ', ὁξ Ἢ 9 λον τι ζἕητ τει ϊ πέρ" σμ. Ὁ ο'ξσῶςξ ι - 

΄ . 2 ᾽ - 

νεύειν χαὶ σὺ χαὶ Λυσίμαχος, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τούτου τοῦ χτήμα- 

τος, ὃ τῶν ὑμετέρων μέγιστον ὃν τυγχάνει: υἱέων γάρ ποὺ ἢ 

χρηστῶν ἢ τἀναντία γενομένων χαὶ πᾶς ὁ οἶκος ὁ τοῦ πατρὸς 

οὕτως οἰχήσεται, ὁποῖοι ἄν τινες οἱ παῖδες γένωνται: 

ΜΕ. ᾿Αληθῆ λέγεις 

ΣΩΏ. Πολλὴν ἄρα δεῖ προμήθειαν αὐτοῦ ἔχειν. 

ΜΕ. Πανυ γε. 

Β ΣΩ. Πῶς οὖν, ὃ ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, ἐσκοποῦμεν ἄν; εἰ 

ἐβουλό μεθα σχέψασθαι τίς ἡμῶν περὶ ἀγωνίαν τεχνικώτατος: 

ἀρ οὐχ ὁ μαθὼν χαὶ ἐπιτηδεύσας, ᾧ καὶ διδάσκαλοι ἀγαθοὶ 

γεγονότες ἦσαν αὐτοῦ τούτου: 

ΜΕ. ἜἜμοιγε δοχεῖ. 

ΣΩ. οΟὐχκχοῦν ἔτι πρότερον, τίνος ὄντος τούτου, οὗ ξη- 

τοῦμεν τοὺς διδασχάλους: 

ΜΕ. Πωὸς λέγεις: : 

Χ, ΣΩ. δ᾽ ἴσως μᾶλλον ἰαρλνον καὶ ἔσται. οὗ μοι 

δοχεῖ ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν ὡμολογῆσθαι, τί ποτ᾽ ἔστι περὶ οὗ βουλευό- 

μεθα χαὶ σχεπτόμεθα, ὅστις ἡμῶν τεχνικὸς χαὶ τούτου ἕνεχα 
΄ ΔΙ ΉῊΝ ϑ 

Ο διδασχάλους ἐχτήσατο., χαὶ ὅστις μ:ἢ. 

Α. 1. ϑυβθροεία τἱῃὶ ϑυὴΐ ὁποῖο! -- γένωνται. 
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ΝΙ. Οὐ γάρ, ὦ Σώχρατες, περὶ τοῦ ἐν ὅπλοις μάχεσθαι 

σχοποῦμεν. εἴτε χρὴ αὐτὸ τοὺς νεανίσκους μανθάνειν εἴτε μή; 

ΣΩ, Πᾶνυ μὲν οὖν, ὦ Νικία. ἀλλ᾽ ὅταν περὶ φαρμάκου 

τις τοῦ πρὸς ὀφθαλμοὺς σχοπῆται, εἴτε χρὴ αὐτὸ ὑπαλείφεσθαι 

εἴτε μή, πότερον οἴει τότε εἶναι τὴν βουλὴν περὶ τοῦ φαρμάκου 

ἢ περὶ τῶν ὀφθαλμῶν : 

ΝΙ. Περί τῶν ὀφθαλμῶν. 

ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ ὅταν ἵππῳ χαλινὸν σχοπῆταί τις εἰ 

προσοιστέον ἢ μιή, χαὶ ὁπότε, τότε που περὶ τοῦ ἵππου βουλεύε- 

ται ἀλλ οὐ περὶ τοῦ χαλινοῦ : 

ΝΙ. ᾿Αληθῆ. 

ΣΩ. Οὐχοῦν ἑνὶ λόγῳ, ὅταν τίς τι ἕνεκά του σχοπῇ; περὶ 

ἐχείνου ἡ βουλὴ τυγχάνει οὖσα οὗ ἕνεκα ἐσκόπει. ἀλλ᾽ οὐ περὶ 

τοῦ ὃ ἕνεχ ἄλλου ἐζήτει. 

ΝΙ. ᾿Ανάγχη. 
ΣΩ. Δεῖ ἄρα χαὶ τὸν σύμβουλον σχοπεῖν, ἄρα τεχνικός 

ἐστιν εἰς ἐκείνου θεραπείαν, οὐ ἕνεκα, σχοποῦμεν ἃ σχοποῦμεν. 

ΝΙ. Πανυ γε. 

ΣΩ. Οὐκοῦν νῦν φαμὲν περὶ μαθήματος σχοπεῖν τῆς 

ψυχῆς ἔνεχα τῆς τῶν νεανίσχων : 

ΝΕ. Νας 

ΣΩ. Εἴ τις ἄρα ἡμῶν τεχνικὸς περὶ ψυχῆς θεραπείαν, 

χαὶ οἷός τε χαλῶς τοῦτο θεραπεῦσαι, χαὶ ὅτῳ διδάσχαλοι ἀγα- 

θοὶ γεγόνασι. τοῦτο σχεπτέον. 

ΔΑ. Τί δ᾽, ὦ Σώχρατες: οὔπω ἑώρακας ἄνευ διδασχά- 

λων τεχνιχωτέρους γεγονότας εἰς ἔνια ἢ μετὰ διδασκάλων ; 

ΣΩ. ἜἜγωγε, ὦ Λάχης οἷς γε σὺ οὐκ ἂν ἐθέλοις πιστεῦ- 

σαι. εἰ φαῖεν ἀγαθοὶ εἶναι. δημιουργοί, εἰ «ἡ τί σοι τῆς αὐτῶν 

τέχνης ἔργον ἔχοιεν ἐπιδεῖξαι εὖ εἰργασμένον. καὶ ἕν χαὶ πλείω. 

ΔΑ. Τοῦτο μὲν ἀληθῆ λέγεις. 

ΧΙ ΣΩ. Καὶ ἡμᾶς ἄρα δεῖ, ὦ Λάχης τε καὶ Νικία, 

ἐπειδὴ Λυσίμαχος χαὶ Μελησίας εἰς συμβουλὴν παρεκαλεσάτην 

[9 
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ἡμᾶς περὶ τοῖν υἱέοιν, προθυμούμενοι αὐτοῖν ὅ τι ἀρίστας γενέ- 

σθαι. τὰς ψυχάς. εἰ μέν φαμεν ἔχειν, ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς καὶ δι- 

δασχάλους οἵτινες [ἡμῶν γεγόνασιν] αὐτοὶ πρῶτοι ἀγαθοὶ ὄν- 

τες χαὶ πολλῶν νέων τεθεραπευχότες ψυχὰς ἔπειτα χαὶ ἡμᾶς 

διδάξαντες φαίνονται" ἢ εἴ τις ἡμῶν αὐτῶν ἑαυτῷ διδάσχαλον 

μὲν οὔ φησι γεγονέναι, ἀλλ οὖν ἔργα αὐτὸς αὑτοῦ ἔχει εἰπεῖν 

χαὶ ἐπιδεῖξαι, τίνες ᾿Αθηναίων ἢ τῶν ξένων, ἢ δοῦλοι ἢ ἐλευθε- 

(δι: δι ἐχεῖνον ὁμολογουμένως ἀγαθοὶ γεγόνασιν εἰ δὲ μηδὲν 

ἡμῖν τούτων ὑπάρχει, ἄλλους χελεύειν ζητεῖν χαὶ μὴ ἐν ἕταί- 

ρὼν ἀνδρῶν υἱέσι χινδυνεύειν διαφθείροντας τὴν μεγίστην αἰτίαν 

ἔχειν ὑπὸ τῶν οἰκειοτάτων. ἐγὼ μὲν οὖν, ὦ Λυσίμαχέ τε καὶ 

Μελησία, πρῶτος περὶ ἐμαυτοῦ λέγω ὅτι διδάσκαλός μοι οὐ γέ- 

, γονε τούτου πέρι. χαίτοι ἐπιθυμῶ γε τοῦ πράγματος ἐκ νέου 

ἀρξάμενος. ἀλλὰ τοῖς μὲν σοφισταῖς οὐχ ἔχω τελεῖν μισθούς, 

οἴπερ μόνοι ἐπηγγέλλοντό με οἷοί τ΄ εἶναι ποιῆσαι χαλόν τε χά- 

γαθόν: αὐτὸς δ᾽ αὖ εὑρεῖν τὴν τέχνην ἀδυνατῶ ἔτι νυνί. εἰ δὲ 

Νικίας ἢ Λάχης εὕρηχεν ἢ μεμάθηχεν, οὐκ ἂν θαυμάσαιμι" 

χαὶ γὰρ χρήμασιν ἐμοῦ δυνατώτεροι, ὥστε μαθεῖν παρ᾿ ἄλλων, 

χαὶ ἅμα. μήμει τυ μὰ ὥστε ἤδη εὑρηκέναι. δοκοῦσι δή μοι δυ- 

νατοὶ εἶναι παιδεῦσαι ἀνθρο τοι οὐ γὰρ ἄν ποτε ἀδεῶς ἀπε- 

φαίνοντο τὸ ἐπιτηδευμάτων νέῳ χρηστῶν τε χαὶ πονηρῶν, εἰ 

("ἢ αὐτοῖς ἐπίστευον ἱκανὼς ἰλύν τὰ μὲν οὖν ἄλλα, ἔγωγε 
πω 

διαφέρεσθον ἀλλήλοιν. ἐθαύμασα. τοῦτ᾽ 

, Ὡ“ ᾿ ΄ , ΡΞ »ν , 

ἔγοντα, ὅτι ὁ μὲν Σωχράτης οὐ φησιν ἐπαΐειν περὶ τοῦ πράγ- 
3.. ΡΟ ᾿ Ξ , 5 

ματος, οὐδ᾽ ἱκανὸς εἶναι διακρῖναι ὁπότερος ὑμῶν ἀληθῆ λέγει 

οὔτε γὰρ εὑρετὴς οὔτε μαθητὴς οὐδενὸς περὶ τῶν τοιούτων γε- 

γονέναι" σὺ δ᾽, ὦ Λάχης χαὶ Νιχία, εἴπατον ἡμῖν ἑκάτερος, τίνι 
, , ΕΞ » ,ὔ 

εἰνοτάτῳ συγγεγόνατον περὶ τῆς τῶν νέων τροφῆς, χαὶ δ). «- 

» ἰο ὦ 
ς Ὡς Ε 

ἘΚ ἢ Ὑεὲε 960 1Π|81: 



ΛΑΧΗΣ. δ᾽ 

, , , Σιδν αὐ, ὐοίδιν ας χὴν ἀν πω ι 
πότερα, μαθοντε παρὰ τοῦ ἐπίστασθον ἡ αὐτὼ ἐξευρόντε, χαὶ 

εἰ μὲν μαθέντε, τίς ὁ διδάσκαλος ἑκατέρῳ καὶ τίνες ἄλλοι, ὁμό- 

τέχνοι αὐτοῖς, ἵν, ἂν μὴ ὑμῖν σχολὴ ἡ ὑπὸ τῶν τῆς πόλεως 

πραγμάτων, ἐπ᾽ ἐκείνους ἴωμεν χαὶ πείθωμεν Ἢ δώροις ἢ χάρι- 

σιν ἣ ἀμφότερα ἐπιμεληθῆναι χαὶ τῶν ἡμετέρων καὶ τῶν ὑμε- 

τέρων παίδων, ὅπως μὴ χαταισχύνωσι τοὺς αὐτῶν προγόνους 

φαῦλοι γενόμενοι εἰ δ᾽ αὐτοὶ εὐρεταὶ γεγονότε τοῦ τοιούτου, 

δότε παράδειγμα. τίνων ἤδη ἄλλων ἐπιμεληθέντες ἐκ φαύλων 

χαλούς τε χἀγαθοὺς ἐποιήσατε. εἰ γὰρ νῦν πρῶτον ἄρξεσθε παι- 

δεύειν, σχοπεῖν χρὴ μὴ οὐκ ἐν τῷ Καρὶ ὑμῖν ὁ κίνδυνος χινδυ- 
’ 2 ἊΝ -“ δ, ἣν 5 - - ," , , 

νεύηται, αλλ ἐν τοῖς υἱέσι τε χαὶ ἐν τοῖς τῶν φίλων παισί, χαὶι 

ἀτεχνῶς τὸ λεγόμενον [κατὰ τὴν παροιμίαν] ὑμῖν συμβαίνῃ ἐν 
΄ , 3. ΄ ᾿ έν μὰ 

πίθῳ ἡ χεραμεία γιγνομένη. λέγετε οὖν, τί τούτων ἢ φατὲ ὑμῖν 

ὑπάρχειν τε καὶ προσήκειν, ἢ οὗ φατε. ταῦτ᾽, ὦ Λυσίμαχε, 
᾽ ἄδεε τὰ , ι ᾿ , ι " 

παρ αὐτῶν πυνθάνου τε χαὶ μῇ μεθίει τοὺς ἄνδρας. 

ΧΗ. νΑΥ. Καλῶς μὲν ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ ἄνδρες, Σωχρά- 
, 5 2 } , Ε΄... οἱ 2 κ Η -»" ΄ ᾽ 

τῆς λέγειν εἰ δὲ βοὐλομένοις υμῖν ἐστὶ περὶ τῶν τοιουτῶν ἐρω- 

τἄᾶσθα τε χαὶ διδόναι. λόγον, αὐτοὺς δὴ χρὴ γιγνώσχειν, ὦ Νι- 
, »Ψ' Α ’ 3 ΕῚ ΠῚ ὯΝ Ἁ ν᾿ Ὗ , ἘΝῚ » “ 

χία, τε χαὶ Λάχης. ἐμοὶ μὲν γὰρ καὶ Μελησία τῷδε δῆλον τι 
ε ᾿ τ ΛΩΝ “" "Ἃ Ζι ας τς ͵ ὌΝ ᾿Ξ "ἢ, 2 ἐξ ἐνιον 
ηδομένοις αν εἴη, εἰ πάντα, ἃ ΞΞωχράτης ἐρωτᾷ, ἐθέλοιτε λογῷ 

᾿ Ε 2 -»" - , ᾿ 

διεξιέναι χαὶ γὰρ ἐξ ἀρχῆς ἐντεῦθεν ἠρχόμτην λέγων, ὅτι εἰς 
Η Ξ ς κι ΓΕ δ, , 

συμβουλὴν διὰ ταῦτα ὑμᾶς παραχαλέσαιμεν. ὅτι μεμεληχέναι 
- 8 δ Α » ΄ 37. Α 

ὑμῖν ἡγούμεθα, ὡς εἰκός. περὶ τῶν τοιούτων, χαὶ ἄλλως χαὶ 
᾿ ᾿ δ “ ὃκ ὦ ϑ..} Ω᾽, δ Ε , 6 , " 

ἐπειδὴ οἱ παῖδες υμῖν ὀλίγου ὥσπερ οἱ ἡμέτεροι ηλυκίαν ἔχουσι 
ετῇ ἘΗΕ Ρ Υς ἄρει. εἴ ᾿ Υ ν παιδεύεσθαι. εἰ οὖν ὑμῖν μὴ τι διαφέρει, εἴπατε καὶ κοινῇ μετὰ 

Σωχράτους σχέψασθε, διδόντες τε χαὶ δεχόμενοι λόγον παρ᾿ ἀλ- 

λήλων᾽ εὖ γὰρ χαὶ τοῦτο λέγει ὅδε. ὅτι περὶ τοῦ μεγίστου νῦν 
᾿ ΄ἷ ο ’ 2 ϑὸ δος τα ΠῚ - -᾿ [ 

βουλευόμεθα τῶν ἡμετέρων. αλλ ὁρᾶτε εἰ δοχεῖ χρῆναι οὕτω 

ποιεῖν. ᾿ 

ΝΙ. ᾿Ω Λυσίμαχε. δοχεῖς μοι. ὡς ἀληθῶς Σωχράτη πα- 
΄ , ΄ - , Ἢ ι 

τρόθεν γιγνώσχειν μόνον, αὐτῷ δ᾽ οὐ συγγεγονέναι ἀλλ᾽ ἢ παιδὶ 

Ἐ: 4. χ᾿ τ. π᾿ 5601π8]. 
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ὄντι, εἴ που ἐν τοῖς δημόταις μετὰ τοῦ πατρὸς ἀχολουθῶν ἐπλης 

Ξρῷ ἡ ἐν ἄλλῳ τῳ συλλόγῳ τῶν δημοτῶν" ἐπειδὴ 

! 
7 ο)- τ 

-- 
ον Ω 

το ς. 
«} ον 

9} 
. 

«- σ“» 

ον 

μάλιστα. ὦ Νιχία: 

ΧΙΠ. ΝΙ. Οὗ μοι δοχεῖς εἰδέναι ὅτι, 6 ἂν ἐγγύτατα 

Σωχράτους ἡ λόγῳ, ὥσπερ σὺ γένει, χαὶ πλησιάζῃ διαλεγόμενος. 

ἀνάγκη αὐτῷ, ἐὰν ἄρα χαὶ περὶ ἄλλου του πρότερον ἄρξηται 

διαλέγεσθαι. μὴ παύεσθα.. ὑπὸ τούτου περιαγόμενον τῷ λόγῳ, 
᾿ Ἂ ς ε 

Ἶ ! 
ῬΉΝΟΥ. , 

ς τὸ διδοναι περὶ αὐτοῦ λόγον, ὅντινα, τρόπον οὔ 

χαὶ ὅντινα τὸν παρεληλυθότα, βίο ν βεβίωχεν - ἐπειδὰν 

ὃ ἐμπέσῃ, ὅτι οὐ πρότ ερον αὐτὸν ἀφήσει Σωχράτης,. πρὶν ἂν 

βασανίσῃ ταῦτα εὖ τε χαὶ χαλῶς ἅπαντα. ἐγὼ δὲ συνήθης τέ 

εἰμι τῷδε χαὶ οἶδ᾽ ὅτι ἀνάγχη ὑπὸ τούτου πάσχειν ταῦτα, χαὶ 

ς ὅτι πείσομαι ταῦτα εὖ οἶδα" χαίρω γάρ, ὦ Δυσί- 

μαχε, τῷ ἀνδρὶ πλησιάζων. χαὶ οὐδὲν οἶμαι χαχὸν εἶναι τὸ 

ὑπομιμνήσχεσθαι ὅ τ' μὴ χαλῶς ἢ πεποιήχαμιεν Ἢ ποιοῦμεν, ἀλλ᾽ 
᾿ 9 μ“ 3 ἴον πρου-ηθέστερον ἀνάγχη εἶναι τὸν ταῦτα μὴ 

--- 

κι Α 

φεύγοντα, ἀλλ᾽ ἐθέλοντα κατὰ τὸ τοῦ Σόλωνος χαὶ ἀξιοῦντα 

μανθάνειν ἕωσπερ ἂν ζῇ, χαὶ μὴ οἰόμενον αὐτὸ τὸ γῆρας νοῦν 

ἔχον προσιέναι. ἐμοὶ μὲν οὖν οὐδὲν ἄηθες οὐδ αὖ ἀηδὲς ὑπὸ 
᾿ ᾿ ’ - 3 3 ΄ 

Σωχράτους βασανίζεσθαι... ἀλλὰ χαὶ παλαι σχεδόν τι ἠπιστά- 
Ω 3 ᾿ - ὥς Ὡς τ “ 3 δὲν μην, ὅτι οὐ περὶ τῶν μειρακίων ἡμῖν ὁ λόγος ἔσοιτο ΣΣωχράτους 

παρόντος, ἀλλὰ περὶ ἡμῶν αὐτῶν. ὅπερ οὖν ψῆρκ τὸ μὲν νη, ὐν 

οὐδὲν χωλύει Σωχράτε'. συνδιατρίβειν ὅπως οὗτος βούλεται" Δά- 

χητα δὲ τόνδε ὅρα ὅπως ἔχει περὶ τοῦ τοιούτου. 

ΧΙΝ, ΔΑ. ᾿Απλοῦν τό γΥ᾽ ἐμόν, ὦ Νυκία. περὶ λόγων 

ἐστίν εἰ δὲ βούλει, οὐχ ἁπλοῦν. ἀλλὰ διπλοῦν. χαὶ γὰρ ἂν 

εἶναι χαὶ αὖ μισόλογος. ὅταν μὲν γὰρ 

ρετῆς διαλεγομένου ἢ περί τινος σοφίας 
3 ν " 2“, τ , 

ὡς ἀληθῶς Ὄντος ἀνδρος χαὶ αξι ν λογὼν ὧν λέγει, χαΐρω 

Ε. θ. Ψαυϊρὸ ὥσπερ γένει. [Ιηβοχτὶ σύ. 

΄, " 3 ᾿ 

ἔγονεν, οὐκ ἐντετυχηκὼς τῷ ἀνδρὶ δῆλος εἶ. : ν΄ 

τ ΨΨΦΘΦ ΕΝ 



ΔΑΧΗΣ. ὅ9 

ὑπερφυῶς, θεώμενος ἅμα, τόν τε λέγοντα χαὶ τὰ λεγόμενα ὅτι 

πρέποντα ἀλλήλοις χαὶ ἁρμόττοντα ἐστι᾿ χαὶ χομιδῇ μοι δοχεῖ 

μουσικὸς ὁ τοιοῦτος εἶναι, ἁρμονίαν καλλίστην ἡρμοσμένος οὐ 

λύραν οὐδὲ παιδιᾶς ὄργανα, ἀλλὰ τῷ ὄντι [ζῇν ἡρμοσμένος οὗ] λύραν οὐδὲ ογανα, ἀλλὰ τῷ ὄντι [ζῇν ἡρμοσμένος οὐ 

αὐτὸς αὑτοῦ τὸν βίον σύμφωνον τοῖς λόγοις πρὸς τὰ ἔργα, ἀτε- 
ξω 9. 

χνῶς δωριστὶ ἀλλ᾽ οὐχ ἰαστί οἴομαι, οὐδὲ φρυγιστὶ οὐδὲ λυδιστί, 

ἀλλ ἥπερ μόνη ᾿Ελληνυκή ἐστιν ἁρμονία. ὁ μὲν οὖν τοιοῦτος 

χαίρειν με ποιεῖ φθεγγόμενος χαὶ δοχεῖν ὁτῳοῦν φιλόλογον εἶναι" 
[γ [έ μῚ , ,» ᾿ -»Ἥ ᾿ ,ὔ " [τὶ ᾿ 2 

οὕτω σφόδρα ἀποδέχομαι παρ - αὐτοῦ τὰ λεγόμενα " ὁ δὲ τά- 

ναντία τούτου πράττων λυπεῖ με, ὅσῳ ἂν δοκῇ ἄμεινον λέγειν, 
Π ᾿ 

τοσούτῳ μᾶλλον, καὶ ποιεῖ αὖ δοχεῖν εἶναι μισόλογον. Σωχρά- 

τοὺς ὃ᾽ ἐγὼ τῶν μὲν λόγων οὐκ ἔμπειρός εἰμι, ἀλλὰ πρότερον. 

ὡς ἔοικε, τῶν ἔργων τ χαὶ ἐχεῖ αὐτὸν εὗρον ἄξιον ὄντα 

λόγων χαλῶν χαὶ πάσης παρρησίας. εἰ οὖν καὶ τοῦτο ἔχει, 

διὰ γερνῷ τανδρί, χαὶ ἥδιον ἂν ἐξεταζοίμ.ην ὑπὸ τοῦ τοιού- 
δοδρηνομανθανων ὁ λὰ καυόνὸ τῷ Σόχδι του, χαὶ οὐκ ἂν ἀχθοίμην μανθάνων, ἀλλὰ καὶ ἐγὼ τῷ Σόλωνι, 

ἕν μόνον προσλαβών, ξυγχωρῶ γηράσκων γὰρ πολλὰ διδάσχε- 
5 ἕξτας » ΄ » , , 

σθαι ἐθέλω ὑπὸ χρηστῶν μόνον. τοῦτο γὰρ μοι συγχωρείτω, 

ἀγαθὸν χαὶ αὐτὸν εἶναι τὸν διδάσκαλον, ἵνα μιὴ δυσμαθὴς φαί- Υ ἶ ι ον, ἵνα μιὴ δυσμαθὴς 4 
2 » “ Ὁ εἶ " , ν , -΄ “ 

νωμαι ἀηδῶς μανθάνων εἰ, δὲ νεώτερος ὁ διδάσχων ἔσται ἢ 
΄ ᾽ ΄ Ἃ ΓΩ » -» Ἷ: Ε ϑῳ ἡ , 

μήπω ἐν δόξῃ ὧν ἢ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ἔχων, οὐδέν μοι μέ- 

λει. σοὶ οὖν. ὦ Σώχρατες. ἐγὼ ἐπαγγέλλομαι, καὶ διδάσχειν 

χαὶ ἐλέγχειν ἐμὲ ὅ τι αν βούλῃ, καὶ μανθάνειν γε ὅ τι αὖ ἐγὼ 
[Ὶ " δ ᾿ 2 "Ἃ ἢ δι , - ἌΝ τα ἘΠῚ ςἬ ΡΝ ς , Ξ 

οἶδα." οὕτω σὺ παρ᾽ ἐμοὶ διάχεισαι ἀπ᾽ ἐχείνης τῆς ἡμέρας, ἢ 

μετ᾽ ἐμοῦ συνδιεχινδύνευσας χαὶ ἔδωχας σαυτοῦ πεῖραν ἀρετῆς; 

ἣν χρὴ διδόναι τὸν μέλλοντα δικαίως δώσειν. λέγ᾽ οὖν ὅ τί σο!: 

φίλον, μηδὲν τὴν ἡμετέραν ἡλικίαν ὑπόλογον ποιούμενος. 

Χν. ΣΩ. Οὐ τὰ ὑμέτερα, ὡς ἔοιχεν, αἰτιασόμεθα ᾿ Ξ ν) δι: 

ὑπὸ οὐχ ἕτοιμα εἶναι χαὶ συμβο υλεύειν χαὶ συσχοτπεῖν. 

Π. 4. ζῆν ἡρμοσμένος ρδυῖζον ἀδιηηδηᾶα δἴαιιθ οὗ. ἀπάτην ῖβ ἀμεϊα αἴτια ἰῃ- 

βΒοιία. 

Ὁ. 0. Μαϊρο οἴομαι δὲ, Ταπαπδϊη ῬΆΥΥ βΊα5 τποᾶ 5 Τομΐο0 πιΐητι5 501 αἴτπι5. 6558ΐ. 

"9) 

Ε 

Β 
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ΔΥ. ᾿Αλλ ἡμέτερον δὴ ἔργον, ὦ Σώχρατες᾽ ἕνα γάρ σε 

ἔγωγε ἡμῶν τίθημι σχόπε' οὖν ἀντ᾽ ἐμοῦ ὑπὲρ τῶν νεανίσχων, 

ὅ τι δεόμεθα παρὰ τῶνδε πυνθάνεσθαι, χαὶ συμβούλευς διαλε- 
, " ᾿ Π Ἁ Ὦ Φ ’ ΒΩ " Α 

γόμενος τούτοις. ἔγω μὲν γαρ χαὶ ἐπιλανθάνομιαι Ἴδη τὰ πολλὰ 

διὰ τὴν ἡλικίαν ὧν ἂν διανοηθῶ ἐρέσθαι χαὶ αὖ ἃ ἂν ἀχούσω" 
ΕΣ 

ἐὰν δὲ ϑομνν ἄλλοι λόγο. γένωνται, οὐ πάνυ μέμνημαι. ὑμεῖς 
ε ῷὼ , } ς - 9 ᾿ ν ΞΖ ὴ 

οὖν λέγετε καὶ διέξιτε πρὸς υμᾶς αὐτοὺς περὶ ὧν προὐθέμεθα" 
᾿ ᾿ 9 2 , Η 2 , 3 ᾽ , » ΄ 

ἐγὼ ὃ ἀχούυσομαι χαὶ ἄχουσας αὐ μετὰ Μελησίου τοῦδε ποιήσω 

τοῦτο ὅ τι ἂν χαὶ τῆς δοχῇ. 

ΣΩ. Πειστέον 

Μελησίᾳ. ἃ μὲν οἱ 

ὦ Νικία τε χαὶ Λάχης. Δυσιμάχῳ καὶ 

ν νῦν δὴ ἐπεχειρήσαμεν σχοπεῖν, τίνες οἱ 

διδάσκαλοι ἡμῖν τῆς τοιαύτης παιδείας γεγόνασιν ἢ τίνας ἄλ- 

λους βελτίους πεποιήκαμεν, ἴσως μὲν οὐ χαχῶς ἔχει ἐξετάζειν 

χαὶ τὰ τοιαῦτα ἡμᾶς αὐτούς ἀλλ᾿ οἶμαι χαὶ ἡ τοιάδε σχέψις 

εἰς ταὐτὸν φέρει, σχεδὸν δέ τι χαὶ μᾶλλον ἐξ ἀρχῆς [εἴη ἀν.] 

εἰ γὰρ τυγχάνομεν ἐπιστάμενοι ὁτουοῦν πέρι, ὅτι παραγενόμιενόν 

χαὶ προσέτι οἷοί τέ ἐσμεν Ο τοι π᾿ Ξ 
. ὋΣ Ξὰ ο) ᾧξ Ο᾽ τὴ . ΕΣ τῷ βέλτιον ποιεῖ ἐχεῖν 

“ἌΣ Ἄν “, »" 

χεῖνῳ, δῆλον ὅτι αὐτό γε ἴσμεν τοῦ- δὴν αὐτὸ ποιεῖν παραγίγν εσθαι 

το, οὗ πέρι σύμβουλοι ἂν γενώμεθα ὡς ἄν τις αὐτὸ ῥᾷστα χαὶ ν“ . μέρι μμο σα, ᾿ς ̓  με Ξ ν ἴω] ν 

ἄριστα χτήσαιτο. ἴσως ο οὖν οὐ μανθάνετέ μου ὅ τι λέγω, ἀλλ᾽ 

ὡδε ῥᾷον μαθήσεσθε. εἰ τυγχάνομεν ἐπιστάμενοι, ὅτι ὄψις πα- 

ραγενομένη ὀφθαλμοῖς βελτίους ποιεῖ ἐχείνους οἷς παρεγένετο, καὶ 
’, ΝΣ 

πρῦσετ'.. οΝο. τὸ ἐσμεν ε τοιεῖν αὐτὴν παραγίγνεσθαι. ὄμμασ'. δῆ- 

'σμεν αὐτὴν ὅ τι ποτ᾽ ἔστιν, [ἧς πέρι σύμβουλοι 

ἂν γενοίμεθα, ὡς ἄν τις αὐτὴν ῥᾷστα χαὶ ἄριστα χτήσαιτο.] εἰ 

γὰρ μηδ αὐτὸ τοῦτο εἰδεῖμεν, ὅ τί ποτ᾽ ἔστιν ἐνεε:- ἢ ὅ τι ἔστιν 

ἀγχούή, σχολῇ ἂν σύμβουλοί γε ἄξιο. λόγου γενοίμεθα [καὶ ἰατροὶ] 

ἢ περὶ ὀφθαλμῶν ἢ περὶ ὥτων. ὅντινα τρόπον ἢ ἀκοὴν ἢ ὄψιν 
, β.., ἃ 

χάλλιστ᾽ ἂν χτήσαιτό τις. 

Ἑ. 3. εἴη ἂν πποϊηῖβ ᾿πο]πδὶ. Ποθοθδέ βϑ]έοεα ἂν εἴη 6556. 

Ἑ. 6. ΜΨαϊρο γενοίμεθα. Μοχ εχρα]! ἄν. 

Α. 4. δ. ἧς --- χτήσαιτο ἀλπιπαν!, εὐ τποχ χαὶ ἰατροί. 
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ΛΑ, ᾿Αληθῆ λέγεις, ὦ Σώχρατες. 
-» 9 - ς »" 

ΧΥ]. ΣΩ. Οὐχοῦν, ὦ Λάχης, χαὶ νῦν ἡμᾶς τὠδε πα- 

ρακαλεῖτον εἰς συμβουλήν, τίν᾽ ἂν τρόπον τοῖς υἱέσιν αὐτῶν 

ἀρετὴ παραγενομένη ταῖς ψυχαῖς ἀμείνους ποιήσειεν : 

ΔΑ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. ᾿Ανρ᾿ οὖν τοῦτό γ᾽ ὑπάρχειν δεῖ, τὸ εἰδέναι ὅ τί ποτ᾽ 
᾿ 9 7, ΕῚ ’ὔ 3 ᾽ ᾿ ΕἸ - ᾿ Ὡ Ω 

ἔστιν ἀρετή; εἰ γάρ που μηδ ἀρετὴν εἰδεῖμεν τὸ παρᾶπαν ὃ 

τί ποτε τυγχάνει ὄν. τίν᾽ ἂν τρόπον τούτου σύμβουλοι γενοί- 

μεθα ὁτῳοῦν, ὅπως ἂν αὐτὸ χάλλιστα χτήσαιτο: 

ΛΑ. Οὐδένα, ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. Φαμὲν ἄρα, ὦ Λάχης, εἰδέναι αὐτὸ ὃ τι ἔστιν. 

ΛΑ. Φαμὲν μέντοι. 

ΣΩ. οΟὐχοῦν ὅ γ᾽ ἴσμεν, χαν εἴποιμεν δήπου τί ἐστιν. 
3 

ΛΆ. Πῶς γὰρ οὖ; 

ΣΩ. Μὴ τοίνυν, ὦ ἄριστε, περὶ ὅλης ἀρετῆς εὐθέως σχο- 
΄ Ἂ ’ . ᾽ » Ἔ- ν Χ νι , ΟΥ̓ πώμεθα " πλέον γὰρ ἴσως ἔργον ἀλλὰ μέρους τινος πέρι πρῶ- 

τον ἴδωμεν, εἰ ἱκανῶς ἔχομεν πρὸς τὸ εἰδέναι" χαὶ ἡμῖν. ὡς τὸ 
ΕΝ, φ ΧΑ ς ’ 2 

εἰκός, ῥάων ἡ σχέψις ἔσται. 

ΛΑ. ᾿Αλλ οὕτω ποιῶμεν, ὦ Σώχρατες, ὡς σὺ βούλει. 

ΣΩ. Τί οὖν ἂν προελοίμεθα τῶν τῆς ἀρετῆς μερῶν; ἢ 

δῆλον δὴ ὅτι τοῦτο εἰς ὃ τείνειν δοχεῖ ἡ ἐν τοῖς ὅπλοις μάθησις: 

δοχεῖ δέ που τοῖς πολλοῖς εἰς ἀνδρείαν. ἡ γάρ: 

ΔΑ. Καὶ μάλα δὴ οὕτω δοχεῖ. 

ΣΩ. Τοῦτο τοίνυν πρῶτον ἐπιχειρήσωμεν, ὦ Λάχης, εἰ- 
“- 3 , , 1.5 ρα το » τ ᾽ " πεῖν, ἀνδρεία τί ποτ᾽ ἐστίν" ἔπειτα μετὰ τοῦτο σχεψόμεθα καὶ 

ὅτῳ ἂν τρόπῳ τοῖς νεανίσχοις παραγένοιτο, καθ᾽ ὅσον οἷόν τε ἐξ 

ἐπιτηδευμάτων τε χαὶ μαθημάτων παραγενέσθαι. ἀλλὰ πειρῶ 
᾿ - κι ,͵ , 2 ’ 

εἰπεῖν ὃ λέγω, τί ἐστιν ἀνδρεία. 

ΧΥΠ. ΛΑ. Οὐ μὰ τὸν Δία, ὦ Σώχρατες, οὐ χαλεπὸν 
7 ΔΑ 7 Κ ᾿" “"» Δ , ϑ, τῇ ᾿ 

εἰπεῖν εἰ γάρ τις ἐθέλοι ἐν τῇ τάξει μένων ἀμύνεσθαι τοὺς πο- 
ὶς , ΣΟ Σ ὶ » ΄ Ἐκ ἴσθ Ὡ ζνὸ - τῆς ἡ 

αίους χαὶ «ἡ φεύγοι, εὖ ἴσθι ὅτι ἀνδρεῖος ἂν εἴη. 

ΣΩ. Εὖ μὲν λέγεις, ὦ Λάχης" ἀλλ᾽ ἔσως ἐγὼ αἴτιος, 



191 

62 ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

2 - " , " Η͂ 9 Π ᾿ -» «ι μ“ 

οὐ σαφῶς εἰπων. τὸ σὲ ἀποχρίνασθοι, μὴ τοῦτο ὁ διανοουμενος 
δεν ν χὴν τες τς 

Ὥρομην. α Δῆμον 

ΣΩ, «ἐΕὐἰγὸ δυο κῦς: ἐὰν οἷός τε γένωμαι. ἀνδρεῖός που 
: Α ᾿ κι Ἢ » ,«- ᾿, ΄ - 

ἀλμον: ον Χχαὶ σὺ λέγεις, ὃς ἂν ἐν τῇ τάξει μένων μάχηται τοῖς 

ΔΑ. Ἐγὼ γοῦν φημί 
!] ' 

ΣΩ. Καὶ γὰρ ἐγώ. ἀλλὰ τί αὖ ὅδε. ὃς ἂν φεύγων μά- 
9 Χ ᾿ "ἢ 

χηται τοῖς πολεμίοις, ἄλλα μὴ μένων: 
΄ 

ΛΑ. Πῶς φευγῶν: 

ΣΩ. “Ὥσπερ που χαὶ Σχύθαι λέγονται οὐχ ἧττον φεύ- 
γΟλ τες Νὴ ὃ' ὑχοντε- ΐ ξοῦ ! Ὶ Ὅ “- β ! 5 «Ξ ᾿ς: οντες ἢ διώχοντες μάχεσθαι, χαὶ “Ομηρός που ἐπαινῶν τοὺς 

- ᾿ " Ἀ:, τ 8Ὁ -“ 2 
τοῦ Αἰνείου ἵππους χραιπνὰ μαλ᾿ ἔνθα χαὶ ἔνθα ἔφη αὐτοὺ 

ἐπίστασθα.. διώχειν ἠδὲ φέβεσθαι" χαὶ αὐτὸν τὸν Αἰνείαν κατὰ 

τοῦτ᾽ ἐνεχωμίασε. χατὰ τὴν τοῦ φόβου ἐπιστήμην, χαὶ εἶπεν 

αὐτὸν εἶναι ᾿ρεῖς φόβοιο. 
σου ἢ 3 ΄ 

ΛᾺ. Καὶ χαλῶς γε. ὦ Σώχρατες᾽ περὶ ἁρμάτων γὰρ 
᾿ 

ἔλεγε χαὶ σὺ τὸ τῶν Σκυθῶν ἱππέων πέρι λέγεις. τὸ μὲν. γὰρ 
δ Ἀ Ἁ » τ Ω“ ,ὔ δ τ τ " ἥ » 

ἱππικὸν [τὸ ἐκείνων] οὕτω μάχεται. τὸ δὲ ὁπλιτικὸν τὸ γε τῶν 
ἰν ’ ἰν " ᾿ ἀν Ψ 

Ελληνων. ὡς ἐγὼ λέγω 

ΣΩ. Πλήν Υ᾽ ἴσως. ὦ Λάχης, τὸ Λαχεδαιμονίων. Δα- 
- μ“ ᾿] » “ " ᾿ - 

χεδαιμονίους γάρ φασιν ἐν Πλαταιαῖς. ἐπειδη πρὸς τοῖς γερρὸ- 
53.'ὦο 2 ἢ 7 , » 2 ᾿ Γ 

φόροις ἐγένοντο, οὐκ ἐθέλειν μένοντας πρὸς αὐτοὺς μάχεσθαι, 
ἐς ας - -» -» 3 

ἀλλὰ φεύγειν, ἐπειδὴ δ᾽ ἐλύθησαν αἱ τάξεις τῶν Περσῶν. ἀνα- 

ο)ς στοεωουένους ὥσπεο ἱππέας μάχεσθαι. χαὶ οὕτω νιχῆσαι τὴν ἐχεῖ 
γ Π Ξ ζ ϑ 

Αιᾶς ᾿Αληθῆ λέγεις. 

ΧΥΙΠ. ΣΏΩ. Τοῦτο τοίνυν ἄρτι ἔλεγον, ὅτι ἐγὼ αἴτιος 

αὴ χαλῶς σ᾽ ἀποχρίνασθαι. ὅτι οὐ καλῶς ἠρόμην. βουλόμενος 
, ΄ , ᾿ - 2 Ἁ 

γάρ σου πυθέσθαι μιὴ μόνον τοὺς ἐν τῷ ὁπλιτυκῷ ἀνδρείους, ἀλλὰ 

ταντι τῷ πολεμικῷ εἴδει, χαὶ Η [:) Ν «Θι Ν 5 [ω “τὰς ς- »τΞ τ] χαὶ τοὺς ἐν ἐδι 
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μὴ μόνον τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ. ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐν τοῖς πρὸς τὴν 

θάλατταν χινδύνοις ἀνδρείους ὄντας, καὶ ὅσοι γε πρὸς νόσους 

χαὶ ὅσοι πρὸς πενίας ἢ καὶ πρὸς τὰ πολιτικὰ οἰνδρεῖοί εἰσι, καὶ 
οἱ 

ἔτι αὖ μὴ μόνον ὅσοι πρὸς λύπας ἀνδρεῖοί εἰσιν ἢ φόβους, ἀλλὰ 

χαὶ πρὸς ἐπιθυμίας ἢ ἡδονὰς δεινοὶ μ. ἔξ αθλος χαὶ μένοντες ἢ 

ἀναστρέφοντες --- εἰσὶ γάρ πού τινες, ὦ Λάχης, χαὶ ἐν τοῖς 

τοιούτοις αἰνδρεῖοι. 

ΛΑ, Καὶ σφόδρα, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. Οὐκοῦν ἀνδρεῖοι μὲν πάντες οὗτοί εἰσιν, ἀλλ᾽ οἱ 

μὲν ἐν ἡδοναῖς, οἱ δ᾽ ἐν λύπαις, οἱ δ᾽ ἐν ἐπιθυμίαις. οἵ δ᾽ ἐν 

φόβοις τὴν ἀνδρείαν χέκχτηνται οἱ δέ γ΄. οἶμαι, δειλίαν ἐν τοῖς 

αὐτοῖς τούτοις. 

ΔΑ. Πάνυ γε. 

ΣΩ. Τί ποτε ὃν ἑκάτερον τούτων, τοῦτο ἐπυνθανόμην. 

πάλιν οὖν πειρῶ εἰπεῖν ἀνδρείαν πρῶτον, τί ὃν ἐν πᾶσι τούτοις 
Ῥ ς ἢ ΡῚ μ᾿ ΒΩ , κι , 

ταύτον ἐστιν᾽ Ἢ οὕπω χατομανθανεις ὃ λέγω: 

ὯΑΝ Οὐ πᾶνυ τι. ᾿ἕ 

ΧΙΧ. ΣΩ. ᾿Αλλ ὧδε λέγω, ὥσπερ ἂν εἰ τάχος ἠρώτων 

τί ποτ᾽ ἐστίν, ὃ καὶ ἐν τῷ τρέχειν τυγχάνει ὃν ἡμῖν καὶ ἐν τῷ 

χιθαρίζειν χαὶ ἐν τῷ λέγειν χαὶ ἐν τῷ μανθάνειν χαὶ ἐν ἄλλοις 
» ι ΄ ΕΝ ΄ Ὁ ᾿ , 2. , 

πολλοῖς. χαὶ σχεδὸν τι αὐτὸ χεχτημεθα,. οὐ χαὶ πέρι ἄξιον λέ- 

γεῖν, ἢ ἐν ταῖς τῶν χειρῶν πράξεσιν ἢ σχελῶν ἢ στόματός τε 

χαὶ φωνῆς ἢ διανοίας: ἢ οὐχ οὕτω χαὶ σὺ λέγεις: 

ΔΑ. Πᾶανυ γε. 

ΣΩ. Εἰ τοίνυν τίς μ' ἔροιτο᾽ ὦ Σώχρατες. τί λέγεις 

τοῦτ΄. ὃ ἐν πᾶσιν ὀνομάζεις ταχυτῆτα εἶναι: εἴποιμ᾽ ἂν αὐτῷ, 

ὅτι τὴν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ πολλὰ διαπραττομένην δύναμιν ταχὶ τι τὴ (γῷ χρόνῳ π ιαπραττομένην δύναμιν ταχυ- 

τῆτα ἔχνης χαλῶ καὶ περὶ φωνὴν χαὶ περὶ δρόμον γαὶ περὶ 

τἄλλα, πάντα. 

ΔΑ. ᾿᾽ὈὈρθῶς γε σὺ λέγων. 

ΣΩ. Πειρῷ δὴ χαὶ σύ, ὦ Λάχης, τὴν ἀνδρείαν οὕτως 

εἰπεῖν, τίς οὖσα δύναμις ἡ αὐτὴ ἐν ἡδονῇ καὶ ἐν λύ - 9. τίς οὖσα δύναμις ἡ αὐτὴ ἐν ἡδονῇ καὶ ἐν λύπῃ χαὶ ἐν 

Β 
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ἅπασιν οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν αὐτὴν εἶναι, ἔπειτα ἀνδρεία χέ- 

χληται. 

ΛΑ. δΔοχεῖ τοίνυν μοι καρτερία τις εἶναι τῆς ψυχῆς, εἰ 

τό γε διὰ πάντων “Ὲ} ἀνδρείας πεφυχὸς δεῖ εἰπεῖν. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν δεῖ, εἴ γε τὸ ἐρωτώμενον ἡξονιμ νον, τ: 

ἡμῖν αὐτοῖς. τοῦτὸ τοίνυν ἔμοιγε φαίνεται, ὅτι οὐ πᾶσα Ὑε, 

ὡς ἐγῴμαι, καρτερία ἀνδρεία σο. φαίνεται" τεχμαίρομαι δ᾽ ἐν- 

τ' οἶδα, ὦ Λάχης, ὅτι τῶν πάνυ χαλῶν πρα- 
Ὁ 

θένδε σχεδὸν γά 
γμάτων ἡγεῖ σὺ ἀνδρείαν εἶναι. 

ΛΑ. Εὐ μὲν οὖν ἴσθι ὅτι τῶν μμρϑ ,ο. 

ΣΩ. Οὐχοῦν ἡ μὲν μετὰ φρονήσεως χαρτερία χαλὴ κά- 

ΣΩ. Τί δ᾽ ἡ μετ᾽ ἀφροσύνης; οὐ τοὐναντίον ταύτῃ βλα- 

βερὰ καὶ χαχοῦργος: 

ΣΏ. Καλὸν οὖν τι φήσεις σὺ εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὃν χα- 

χοῦργόν τε χαὶ βλαβερόν: 

ΛΑ. Οὔκουν δίκαιόν γ᾽, ὦ Σώχρατες 

ΣΩ. Οὐχ ἄρα τήν γε τοιαύτην καρτερίαν μόρον ὅμο- 

λογήσεις εἶναι. ἐπειδήπερ οὐ χαλή ἐστιν, ἡ δὲ ἀνδρεία χαλόν 

ἐστιν 

ΣΩ. ἭἫἪ φρόνιμος ἄρα καρτερία χατὰ τὸν σὸν λόγον ἀν- 

δρεία ἂν εἴη. 

ΛΑ. ἜΒουκεν. 

ΧΧ, ΣΩ. Ἴδωμεν δή, ἡ εἰς τί φρόνιμος : ἢ ἡ εἰς ἅπαν- 

τα χαὶ τὰ μεγάλα χαὶ τὰ σμιχρά: οἷον εἴ τις καρτερεῖ ἄνα- 

λίσχων ἀργύριον φρονίμως, εἰδὼς ὅτι ἀναλώσας πλέον χτήσε- 

ται, τοῦτον ἀνδρεῖον χαλοίης ἄν: 

Β. 10. Ριὸ περὶ ἸΘρϑυΐπι μέρος, γ6] περὶ ἀνδρείας ΘΧΡΆΙΘΥῖμι. 

Ε. 8. συίρο ἐχτήσεται. 

νυν ΨΥ νὰ νυν ΨΥ ΘΝ ΨΥ ὙΠ ΤΥ 
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ΔΑ, Μὰ Δί᾽ οὐχ ἔγωγε. 

ΣΩ. ᾿Αλλ οἷον εἴ τις ἰατρὸς ὦν, περιπλευμονίᾳ τοῦ υἱέος 

ἐχομένου ἢ ἄλλου τινὸς χαὶ δεομένου πιεῖν ἢ φαγεῖν δοῦναι. μιὴ 

χάμπτοιτο ἀλλὰ χαρτεροίη: 

ΛΑ. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν οὐδ᾽ αὕτη. 

ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ ἐν πολέμῳ καρτεροῦντα ἄνδρα χαὶ ἐθέλοντα 

μάχεσθαι φρονίμως Χογιζόμιενον, εἰδότα, μὲν ὅτι βοηθήσουσιν ἄλ- 

λοι αὐτῷ. πρὸς ἐλάττους δὲ καὶ φαυλοτέρους μαχεῖται ἢ μεθ᾽ 

ὧν αὐτός ἐστιν, ἔτι δὲ χωρία ἔχει χρείττω, τοῦτον τὸν μετὰ 

τῆς τοιαύτης φρονήσεως χαὶ παρασχευῆς καρτεροῦντα ἀνδρειό- 

τερον ἂν φαίης ἢ τὸν ἐν τῷ ἐναντίῳ στρατοπέδῳ ἐθέλοντα ὑπο- 

μένειν τε χαὶ γαρτερεῖν: 

ΔΑ, Τὸν ἐν τῷ ἐναντίῳ, ἔμοιγε δοχεῖ, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ μὴν οἰφρονεστέρα γε ἡ τούτου ἢ ἡ τοῦ ἔτέ- 

ρου χαρτερία. 

ΛΆ. ᾿Αλχηθῆ λέγεις 

ΣΩ. Καὶ τὸν μετ᾽ ἐπιστήμης ἄρα ἱππυκῆς χαρτεροῦντα 

ἐν ἱππομαχίᾳ ἧττον φήσεις ἀνδρεῖον εἶναι. ἢ τὸν ἄνευ ἐπιστήμης. 

ΛΑ. ἜΝΜμοιγε δοχεῖ. 

ΣΩ. Καὶ τὸν μετὰ σφενδονητικῆς ἢ τοξυκῆς ἢ ἄλλης 

τινὸς τέχνης χαρτεροῦντα. 

ΛΑ. Πᾶνυ γε. 

ΣΩΏ. Καὶ ὅσοι ἂν ἐθέλωσιν εἰς φρέαρ χαταβαίνοντες χαὶ 
» - ΕῚ “ Ε7) ᾿ Ψ»Ψ. 

χολυμβῶντες χαρτερεῖν ἐν τουτῷ τῷ ἔργῳ. μὴ ὄντες δεινοί, ἢ : 
ἔν τινι ἄλλῳ τοιούτῳ, ἀνδρειοτέρους φήσεις τῶν ταῦτα δεινῶν. 

ΛΑ. Τί γὰρ ἄν τις ἄλλο φαίη, ὦ Σώχρατες: 

ΣΩ. Οὐδέν, εἴπερ οἴοιτό γε οὕτως. 

ΔΑ. ᾿Αλλὰ μὴν οἶμαί γε. 
δ 3 , δ 

γε. ὦ Λάχης; οἷ τοῖς 
δ ᾿ 

ΣΩ. Καὶ μήν που ἀφρονεστέρως 

οὔτοι χινδυνεύουσί τε χαὶ χαρτεροῦσιν ἢ οἱ μετὰ τέχνης αὐτὸ 

πράττοντες. 

ΛΑ. Φαδνονται. 

΄ι 
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ΣΩ. οΟὐχοῦν αἰσχρὰ ἡ ἄφρων τόλμα τε καὶ χαρτέρησις 

ἐν τῷ πρόσθεν ἐφάνη ἡμῖν οὖσα χαὶ βλαβερά: 

ΛΑ. Πᾶνυ γε. 

ΣΩ. ἫἪ δέ γε ἀνδρεία ὡμολογεῖτο χαλόν τι εἶναι. 

ΛΑ. Ὡμολογεῖτο γάρ. 

ΣΩ. Νῦν δ᾽ αὐ πάλιν φαμὲν ἐχεῖνο τὸ αἰσχρόν, τὴν 
ἄφρονα χαρτέρησιν. ἀνδρείαν εἶναι. 

ΛΑ. ᾿Ἐοίκαμεν. 

ΣΩ. Καλῶς οὖν σοι δοχοῦμεν λέγειν: 

ΛΑ. Μὰ τὸν Δι᾽, ὦ Σώχρατες, ἐμοὶ μὲν οὔ, 

ΧΧΙ. ΣΩ. Οὐχ ἄρα που χατὰ τὸν σὸν λόγον δωριστὶ 
ΟΤΎ ΑΣΈΡ Ἀ Εἰ ἀπο ας Ξ , ἐς ἈΚ ΥΟΣΜΑΝΥΝ 3 ἡρμοσμεα ἐγώ τε καὶ σύ. ὦ ἐῦχης τὰ γὰρ ἔργα οὐ ξυμφω- 

νεῖ ἡμῖν τοῖς λόγοις. ἔργῳ μὲν γάρ, ὡς ἔοικε, φαίη ἄν τις ἡμᾶς 

ἀνδρείας μετέχειν, λόγῳ δ᾽, ὡς ἐγῴμαι, οὐκ ἄν. εἰ νῦν ἡμῶν 

ἀκούσεις διαλεγομένων. 

ΛΑ. ᾿Αληθέστατα λέγεις. 3 

ΣΩΏ. ὙΤί οὖν: δοχεῖ χαλὸν εἶναι οὕτως ἡμᾶς διαχεῖσθαι: 

ΛΑ. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 

ΣΩ. Βούλει "ἰῇ, ᾧ λέγομεν πειθώμεθα τό γε τοσοῦτον: 

ΛΑ. Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο, χαὶ τίνι τούτῳ: 

ΣΩ. Τῷ λόγῳ ὃς χαρτερεῖν χελεύει. εἰ οὖν βούλει, καὶ 

ἡμεῖς ἐπὶ τῇ ξητήσει ἐπιμείνωμέν τε χαὶ μένη. ἵνα χαὶ 

μὴ ἡμῶν αὐτὴ ἡ ἀνδρεία καταγελάσῃ. ὅτι οὐκ ἀνδρείως αὖ- 

τὴν ζητοῦμεν. εἰ ἄρα πολλάκις αὐτὴ ἡ χαρτέρησίς ἐστιν ἄν- 

δοεία. 

ΛΑ. ᾿Εγὼ μὲν ἕτοιμος, ὦ Σώχρατες, μὴ προαφίστασθαι" 
“ 
Ι] 

3 Α » ΄ Ξ 

χαί τοι τ ιβρος Υ εἰμὶ τῶν τοιούτων Ἰαψόν ΝΜ τίρ βε, δαὶ 

.--- 

» » ὲ 

᾿ οὑτωσὶ ἃ νοῶ μὴ ἐὐθν ̓  ἐν ΔῸΣ νοεῖν μὲν γὰρ ἔμοιγε 

οἶδα δ᾽ ὅπῃ με ἄρτι διέφυ- ν δοχῶ περὶ ἀνδρείας ὅ τι ἔστιν, οὐχ ὁ 

γεν, ὥστε μὴ ξυλλαβεῖν τῷ λόγῳ αὐτὴν καὶ εἰπεῖν ὅ τι ἔστιν. 



ΔΑΧΗΣ. ἐγ] 

ΣΩ. Οὐκοῦν. ὦ φίλε, τὸν ἀγαθὸν χυνηγέτην μεταθεῖν 

χρὴ καὶ μὴ ἀνιέναι. 

ΛΑ. Παντάπασι μὲν οὖν. 

ΣΩ, Βούλει οὖν χαὶ Νυκίαν τόνδε παραχαλῶμεν ἐπὶ τὸ 

κυνηγέσιον. εἴ τι ἡμῶν εὐπορώτερός ἐστιν: 

ΑΑ. Βούλομαι" πῶς γὰρ οὐ: 

ΧΧΗ. ΣΏΩ. Ἴθι δή, ὦ Νικία, ἀνδράσι φίλοις χειμαζο- 
μένοις ἐν λόγῳ χαὶ ἀποροῦσι βοήθησον. εἴ τινα ἔχεις δύναμιν. 

τὰ μὲν γὰρ δὴ ἡμέτερα ὁρᾶς ὡς ἄπορα σὺ δ᾽ εἰπὼν ὅ τι ἡγεῖ 

ἀνδρείαν εἶναι, ἡμᾶς τε τῆς ἀπορίας ἔχλυσαι χαὶ αὐτὸς ἃ νοεῖς 

τῷ λόγῳ βεβαίωσαι. 

ΝΙ. Δοχεῖτε τοίνυν μοι πάλαι οὐ χαλῶς, ὦ Σώχρατες, 

δρίξεσθαι τὴν ἀνδρείαν᾽ ὃ γὰρ ἐγὼ σοῦ ἤδη χαλῶς λέγοντος 

ἀχήκοα, τούτῳ οὐ χρῆσθε. 

ΣΩ. ΠΟοίῳ δή. ὦ Νικία: 

ΝΙ. Πολλάκις ἀχήχοά σοῦ λέγοντος, ὅτι ταῦτα ἀγαθὸς 

ἕχαστος ἡμῶν, ἅπερ σοφός, ἃ δὲ ἀμαθής, ταῦτα δὲ χαχός. 

ΣΩ. ᾿Αληθῆ μέντοι νὴ Δία λέγεις, ὦ Νικία. 

ΝΙ. Οὐκοῦν εἴπερ ὁ ἀνδρεῖος ἀγαθός, δῆλον ὅτι σοφός 

ἐστιν. 

ΣΩ. Ἤχουσας, ὦ Λάχης: 

ΔΑ, Ἔγωγε, χαὶ οὐ σφόδρα γε μανθάνω ὃ λέγει. 
ΣΩ. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ δοχῶ μανθάνειν. χαί μοι δοχεῖ ἁνὴρ σο- 

φίαν τινὰ τὴν ἀνδρείαν λέγειν. 

ΛΑ. Ποίαν, ὦ Σώχρατες, σοφίαν : 

ΣΩ. Οὐκοῦν τόνδε τοῦτο ἐρωτᾷς: 

ΛΑ. Ἔγοωγε. 

ΣΩ. Ἴθι δή. αὐτῷ εἰπέ, ὦ Νικία, ποία σοφία, ἀνδρεία, 

ἂν εἴη χατὰ τὸν σὸν λόγον. οὐ γάρ πον ἥ γε αὐλητωτή. 

ΝΙ. Οὐδαμῶς. 

ΣΩ. Οὐδὲ κκὴν ἡ χιθαριστιχή. 

ΝΙ. Οὐ δῆτα. 
5 κ 
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ΣΩ. ᾿Αλλὰ τίς δὴ αὕτη. ἢ τὦνος ἐπιστήμη: 

ΔΑ. Πάνυ μὲν οὖν ὀρθῶς αὐτὸν ἐρωτᾷς, ὦ Σώκρατες, 

χαὶ εἰπέτω γΞ: τίνα φησὶν αὐτὴν εἶναι. 
Ἔ χε" ΄ Ξ - » ᾿ 

ΝΙ. Ταύτην ἔγωγε, ὦ Λάχης, τὴν τῶν δεινῶν καὶ θαρ- 
7 ’ 5 ,ὔ - 57 

οαλέων ἐπίθρη μή χαὶ ἐν πολέμῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. 

ΔΑ... Ὡς ἄτοπα λόγει 7 ὦ Ξώχρατες; 

ΣΩ οοπρὰς τί τοῦτ᾽ εἶπες βλέψας, ὦ Λάχης: 

ΛΑ. Πρὸς ὅ τι; χωρὶς δήπου σοφία ἐστὶν ἀνδρείας. 

ΣΩ. Οὔχουν φησί γε Νιχίας. 

ΔΑ. Οὐ μέντοι μὰ Δία᾽ ταῦτα τοι χαὶ ληρεῖ: 

ΣΩ. οΟὐγχοῦν διδάσχωμεν αὐτόν. ἀλλὰ μυὴ λοιδορῶμεν. 

ΝΙ. Οὔκ, ἀλλά μοι δοχεῖ, ὦ Σώχρατες, Λάχης ἐπιθυ- 

μεῖν χἀμὲ φανῆναι μιηδὲν λέγοντα. ὅτι χαὶ αὐτὸς ἄρτι τοιοῦ- 

τος ἐφάνη. 

ΧΧΠΙ. ΔΑ. Πᾶνυ μὲν οὖν. ὦ Νικία, χαὶ πειράσομαί 

γξ ἀποφῆναι. οὐδὲν γὰρ λέγεις ἐπεὶ αὐτίκα ἐν ταῖς νόσοις 

οὐχ οἱ ἰατροὶ τὰ δεινὰ ἐπίστανται: ἢ οἱ ἀνδρεῖοι δοκοῦσί σοι 

ἐπίστασθαι: ἢ τοὺς ἰατροὺς σὺ ἀνδρείους χαλεῖς : 

ΝΙ. Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν. 

ΛΑ. Οὐδέ γε τοὺς γεωργοὺς οἶμαι. χαίΐτοι τά γε ἐν τῇ 

γεωργίᾳ δεινὰ οὗτο. δήπου ἐπίστανται, χαὶ οἱ ἄλλοι. δημιουργοὶ 

ἅπαντες τὰ ἐν ταῖς αὐτῶν τέχναις δεινά τε καὶ θαρραλέα, ἴσα- 

σιν" ἀλλ᾿ οὐδέν τι μᾶλλον οὗτοι ἀνδρεῖοί εἰσιν. 

ΣΩ. Τί δοχεῖ Λάχης λέγειν, ὦ Νυκία: ἔοικε μέντοι" λέ- 

ΝΙ. Καὶ γὰρ λέγει: γέ τι, οὐ μέντοι ἀληθές ὝὙέ: 

οἰῶ» ἸΠΦΞ Αὐῆς 
ΝΙ. Ὅτι οἴεται τοὺς ἰατροὺς πλέον τι εἰδέναι περὶ τοὺς 

χάμνοντας ἢ τὸ ὑγιεινόν [εἰπεῖν οἷόν! τε καὶ νοσῶδες. οἵ δὲ δή 

το! τοσοῦτον μόνον ἴσασιν" εἰ δὲ δεινόν τῳ τοῦτό ἐστι τὸ ὑγιαί- 

ΟἸγουμηβουρβὶ εἰπεῖν οἷον. 

Μαπι τούτων. οπῖττο 



ΛΑΧΗΣ, 09 
- Ἢ ᾿ ΄ ι , 3 ,ὔ ᾿ ἢ 

νειν μᾶλλον ἢ τὸ χάμνειν, ἡγεῖ σὺ τουτί, ὦ Λάχης, τοὺς ἰα- 

τροὺς ἐπίστασθαι: ἢ οὐ πολλοῖς οἴει ἐκ τῆς νόσου ἄμεινον εἶναι 
κ᾿ Ε » ᾿ - » ι ὅντιν » 

"νὴ ἀναστῆναι ἢ ἀναστῆναι; τοῦτο γὰρ εἰπέ᾽ σὺ πᾶσι. φὴς 

ἄμεινον εἶναι ξῇν χαὶ οὐ πολλοῖς χρεῖττον τεθνάναι; 

ΔΑ. Οἶμαι ἔγωγε τοῦτό Ὑ-. 

ΝΙ. Οἷς οὖν τεθνάναι λυσιτελεῖ, ταὐτὰ οἴει. δεινὰ εἶναι 
᾿ τ τὸ 

χαὶ οἷς ζῇν: 

ΔΑ. Οὐχ ἔγωγε. 

ΝΙ. ᾿Αλλὰ τοῦτο δὴ σὺ δίδως τοῖς ἰατροῖς γιγνώσκειν ἢ 

ἄλλῳ τινὶ δημιουργῷ πλὴν τῷ τῶν δεινῶν χαὶ μὴ δεινῶν ἐπι- 
’ κι ᾽ ν “᾿ » » 

στήμονι. ὧν ἐγὼ ἀνδρεῖον χαλῶ: 

ΣΩ. Κατανοεῖς, ὦ Λάχης. ὅ τι λέγει: 

"ΔΑ, Ἔγογε, ὅτι γε τοὺς μάντεις χαλεῖ τοὺς ἀνδρείους᾽ 
, ᾶ' “ὦ " Ἷ »Ὰ .“ “᾿ , , 

τίς γᾶρ δὴ ἄλλος εἴσεται ὅτῳ ἄμεινον ζῇν ἡ τεθνάναι: καίτοι 

σύ, ὦ Νικία, πότερον ὁμολογεῖς μάντις εἶναι ἢ οὔτε μάντις 

οὔτε ἀνδρεῖος : 

ΝΙ. Τί δαί; μάντει αὖ οἴει προσήχειν τὰ δεινὰ γιγνώ- 

σχεῖν χαὶ τὰ θαρραλέα: 

ΛΑ. Εγωγε᾽ τίνι γὰρ ἄλλῳ: 

ΧΧΙΝ. ΝΙ. Ὧι ἐγὼ λέγω πολὺ μᾶλλον, ὦ βέλτιστε" 

ἐπεὶ μάντιν γε τὰ σημεῖα μόνον δεῖ γιγνώσχειν τῶν ἐσομένων, 

εἴτε τῷ θάνατος εἴτε νόσος εἴτε ἀποβολὴ χρημάτων ἔσται, εἴτε 
, “, τ “Ἁ ὕ, μ᾿ ΚΓ Ψ δ ᾽ , “ , 

νύκη εἴτε ἥττα Ἢ πολέμου ἢ χαὶ ἄλλης τινὸς ἀγωνίας ὁ τι δέ 

τῷ ἄμεινον τούτων ἢ παθεῖν ἢ μὴ παθεῖν, τί μᾶλλον μάντει 
, » ἣΝ ΡΩ ἰν »" 

προσῆγεν γρῖνοι. ἢ ἄλλῳ οτφῳοῦν:; 

ΔΑ. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ τοῦτον οὐ μανθάνω, ὦ Σώχρατες, ὅ τι 
ἥᾳς , " ; ’ὔ Ἅὔ ΕῚ Ἁ ἊΨ Ω 3 

βουλεται λέγειν οὔτε γάρ μᾶντιν οὐτε ἰατρὸν οὔτε ἄλλον οὐ- 

δένα δηλοῖ ὅντινα λέγει τὸν ἀνδρεῖον. εἰ μιὴ εἰ θεόν τινα λέγει 
2. Ἅ1Ὁ εἶ κι ν ᾿ δ᾽ ΄ ἍΤ , 2 2. Δ Ἃς , αὐτὸν εἶναι. ἐμοὶ μὲν οὖν φαίνεται. Νικίας οὐκ ἐθέλειν γενναίως 

ὁμολογεῖν ὅτι οὐδὲν λέγει. ἀλλὰ σεξφντα, ἄνω χαὶ κάτω ἐπι- 

χρυπτόμενος τὴν αὐτοῦ ἀπορίαν" χαίτοι χαν ἡμεῖς οἷοί τε ἦμεν 

"ἄρτι ἐγὼ τε γαὶ σὺ τοιαῦτα στρέφεσθα". εἰ ἐβουλόμεθα μὴ δο- 

Ε.) 
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-" ᾽ , δ - Ε] - , , ς » 

χεῖν ἐναντία, ἡμῖν αὐτοῖς λέγειν. μὲν οὖν ἐν δικαστηρίῳ ἡμῖν 
ε , Ξ Ξ ᾽ , ,Κ» 

οἱ λόγοι σαν. εἰχεν ἄν τινα ὉΜ" ταῦτα ποιεῖν ̓  νῦν δὲ τί ἄν 

ἐν ξυνουσία τοιᾷδε μάτην χενοῖς λόγοις αὐτὸς αὑτὸν χοσμοίη : 

ΣΩΏ. Οὐδὲν οὐδ᾽ ἐμοὶ δοχεῖ, ὦ Λάχηςτ᾽ ἀλλ᾿ ὁρῶμεν μὴ 

Νιχίας οἴεταί τι λέγειν καὶ οὐ λόγου ἕνεχα ταῦτα λέγει. αὖ- 

τοῦ οὖν σαφέστερον πυθώμεθα τί ποτε νοεῖ" χαὶ ἐάν τι φαίνη- 

ται λέγων. ξυγχωρησόμεθα. εἰ δὲ μή, διδάξομεν. 

ΛΑ. Σὺ τοίνυν, ὦ Σώχρατες, εἰ βούλει πυνθάνεσθαι, 

πυνθάνου" ἐγὼ ὃ ἴσως ἱχανῶς πέπυσμαι. 
τι ᾿ ι ι ς ΄ 
ΣΩ. ᾿Αλλ οὐδέν με χωλύει᾽ χοινὴ γὰρ ἔσται ἡ πύστις 

ὑπὲρ ἐμοῦ τε χαὶ σοῦ. 

ΛΑ. Πανυ μὲν οὐν. 
Υ Ε τ - - 

ΧΧΝ. ΣΩ. λέγε δή μοι, ὦ Νικία, μᾶλλον δ᾽ ἡμῖν" χοι- 
, ᾿ ᾽ , , "Ξ Α 2 , » 

νούμεθα γὰρ ἐγώ τε χαὶ Λάχης τὸν λόγον᾽ τὴν ἀνδρείαν ἐπι- 

στήμην φὴς δεινῶν τε χαὶ θαρςαλέων εἶναι: 

ΝΙ. Ἔγογε. 
δι, ᾿ Ἁ ᾿ - τ ὦ 

ΣΩ. Τοῦτο δὲ οὐ παντὸς δὴ εἶναι ἀνδρὸς γνῶναι, ὁπότε 

Ὑξ μήτε ἰατρὸς μήτε μάντις αὐτὸ γνώσεται μηδὲ ἀνδρεῖος ἔσται. 
ΝῚ ΄ ᾿ , 

ἐὰν μὴ αὐτὴν ταύτην τὴν ἐπιστήμην προςλάβη οὐχ οὕτως 

ἔλεγες: 

ΝΙ. Οὕτω μὲν οὐν. 
- γ ᾿ ᾿ ͵ » -.» 3 “᾿ - ΑΝ 
ΣΩ. Κατα τὴν παροιμίαν ἄρα, τῷ οντι οὐχ ἂν πᾶσα ὃς 

᾿ 5..." Ἵ 9 , ᾽, 

γνοίη οὐδ ἂν ἀνδρεία γένοιτο. 

ΝΙ. Οὖὔ μοι δοχεῖ. 

ΣΩ. Δῆλον δή, ὦ Νικία, ὅτι οὐδὲ τὴν Κοομμυωνίαν 

-΄--ςς 

, 3 

ὧν πιστεύεις σύ γε ἀνδρείαν γεγονέναι. τοῦτο δὲ λέγω οὐ παί- 
ΤΩ 3 

: ν ν, ἀλλ᾿ ἀναγχαῖον οἶμαι τῷ ταῦτα λέγοι δενὸς θηρίου ἕων, ἀλλ ἀναγκαῖον οἶμαι. τῷ ταῦτα λέγοντι μιηδενος θηρίο 
τι Ξε ν 3 

αἀποδέχεσθα.. ἀνδοείαν. ἢ πθῷ οεῖν θηρίον τι οὕτω σοφὸν εἶναι, 
ΓᾺ ὥστε ἃ ὀλίγοι ἀνθρώπων ἴσασ' διὰ τὸ χαλεπὰ εἶναι γνῶναι, ταῦ- 

τὰ λέοντα ἢ πάρδαλιν τὸ τινα χάπρον φάναι εἰδέναι" ἀλλ 

Ο. 6. ϑβυβροοίαμπη μᾶῦθο ἴσως. 

λων με λ 



ΛΑΧΗ͂Σ. {1 

ἀνάγκη ὁμοίως λέοντα χαὶ ἔλαφον καὶ ταῦρον καὶ πίθηκον πρὸς 

ἀνδρείαν φάναι πεφυχέναι τὸν τιθέμενον ἀνδρείαν τοῦθ᾽ ὅπερ σὺ 

τίθεσα". 

ΑΔ. Νὴ τοὺς θεούς, καὶ εὖ γε λέγεις, ὦ Σώκρατες. καὶ 

ἡμῶν ὡς ἀληθῶς τοῦτο ἀπόχριναι, ὦ Νικία, πότερον σοφώτερα 

φὴς ἡμῶν ταῦτα εἶναι τὰ θηρία, ἃ παντες ὁμολογοῦμεν ἀν- 

δρεῖα εἶναι, ἢ πᾶσιν ἐναντιούμενος τολμᾷς μηδὲ ἀνδρεῖα αὐτὰ 

χαλεῖν: 

ΝΙ. Οὐ γάρ τι, ὦ Λάχης, ἔγωγΞς ἀνδρεῖα, χαλῶ οὔτε θη- 

ρία, οὔτε ἄλλο οὐδὲν τὸ τὰ δεινὰ ὑπὸ ἀγνοίας μιὴ φοβούμενον, 

ἀλλ ἄφοβον καὶ μωρόν" ἢ καὶ τὰ παιδία πάντα οἴει με ἀν- 

δρεῖα χαλεῖν, ἃ δι ἄγνοιαν οὐδὲν δέδοιχεν:; ἀλλ᾽ οἶμαι τὸ ἄφο- 

βον καὶ τὸ ἀνδρεῖον οὐ ταὐτόν ἐστιν. ἐγὼ δὲ ἀνδρείας μὲν καὶ 

προμηθείας πάνυ τισὶν ὀλίγοις οἶμαι μετεῖναι, θρασύτητος δὲ 

χαὶ τόλμης καὶ τοῦ ἀφόβου μετὰ ἀπρομιηθείας πάνυ πολλοῖς 

χαὶ ἀνδρῶν χαὶ γυναιχῶν χαὶ παίδων χαὶ θηρίων. ταῦτ᾽ οὖν ἃ 

σὺ χαλεῖς ἀνδρεῖα, καὶ οἱ πολλοί, ἐγὼ θρασέα χαλῶ, ἀνδρεῖα δὲ 

τὰ φρόνιμα, περὶ ὧν λέγω. 

ΧΧΨΝ] ΔΑ. Θέασαι, ὦ Σώχρατες, ὡς εὖ ὅδε ἑαυτὸν 

δή, ὡς οἴεται, χοσμεῖ τῷ λόγῳ᾽ οὺς δὲ πάντες ὁμολογοῦσιν ἀν- 

δρείους εἶναι. τούτους ἀποστερεῖν ἐπιχειρεῖ ταύτης τῆς τιμῆς. 

ΝΙ. Οὔχουν ἔγωγε, ὦ Λάχης, ἀλλὰ θάρρει. φημὶ γαρ 

σε εἶναι σοφόν, χαὶ Λάμαχόν γε, εἴπερ ἐστὲ ἀνδρεῖοι, χαὶ ἄλ- 

λους Ὑξ: συχνοὺς ᾿Αθηναίων. 

ΔΑ. Οὐδὲν ἐρῶ πρὸς ταῦτα, ἔχων εἰπεῖν, ἵνα μυἡ με φῇς 

ὡς ἀλχηθῶς Αἰξωνέα εἶναι. 

ΣΩ. Μηδέ γε εἴπῃς, ὦ Λάχης καὶ γάρ μοι δοχεῖς μἡ- 

δαμῆ ἠἡσθῆσθαι ὅτι ὅδε ταύτην τὴν σοφίαν παρὰ Δάμωνος τοῦ 

ἡμετέρου ἑταίρου παρείληφεν, ὁ δὲ Δάμων τῷ Προδίκῳ πολλὰ 

πλησιάζει. ὃς δὴ δοχεῖ τῶν σοφιστῶν χάλλιστα τὰ τοιαῦτα 

ὀνόματα διαιρεῖν. 

Ὁ. 1. Ψυϊρο μηδὲν μή. 
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ΛΑ. Καὶ γὰρ πρέπει, ὦ Σώχρατες, σοφιστῇ τὰ τοιαῦτα 

μᾶλλον χομψεύεσθαι ἢ ἀνδρὶ ὃν ἡ πόλις ἀξιοῖ αὑτῆς προῖ- 

στάναι. 

Ἑ ΣΩ. Πρέπει μέντοι, ὦ μακάριε, τῶν μεγίστων προστα- 

τοῦντι μεγίστης φρονήσεως μετέχειν δοχεῖ δέ μοι Νικίας ἄξιος 

εἶναι ἐπισχέψεως, ὅποι ποτὲ βλέπων τοὔνομα τοῦτο τίθησι τὴν 

αἰνδρείαν. 

ΛΑ. Αὐτὸς τοίνυν σκόπει, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. Τοῦτο μέλλω ποιεῖν, ὦ ἄριστε᾽ μὴ μέντοι οἴου με 

ἀφήσειν σε τῆς χοινωνίας τοῦ λόγου, ἀλλὰ πρόσεχε τὸν νοῦν 

χαὶ συσχόπε. τὰ λεγόμενα. 

ΛΑ. Ταῦτα δράσω, εἰ δοκεῖ χρῆναι. 

ΧΧΥΠ. ΣΩ. ᾿Αλλὰ δοχεῖ. σὺ δέ, Νικία. λέγε ἡμῖν 

198 πάλιν ἐξ ἀρχῆς᾽ οἶσθ᾽ ὅτι τὴν ἀνδρείαν κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ λόγου 

ἐσχοποῦμεν ὡς μέρος ἀρετῆς σχοποῦντες: 

ΝΙ, Πανυ γε. 

ΣΩ. Οὐχοῦν χαὶ σὺ τοῦτο ἀπεχρίνω ὡς μόριον, ὄντῶν 

δὴ χαὶ ἄλλων μερῶν, ἃ ξύμπαντα ἀρετὴ χέκληται: 

ΝΙ. Πῶς γὰρ οὔ: 

ΣΩ. ἤΑρ᾽ οὖν ἅπερ ἐγὼ χαὶ σὺ ταῦτα λέγεις: ἐγὼ δὲ 

χαλῶ πρὸς ἀνδρεία. σωφροσύνην χαὶ δικαιοσύνην χαὶ ἄλλ ἄττα 

τοιαῦτα. οὐ χαὶ σύ: 

Β ΝΙ. Πάνυ μὲν οὖν. 

ΣΩ. Ἔχε δή" ταῦτα μὲν γὰρ ὁμολογοῦμεν, περὶ δὲ τῶν 

δεινῶν χαὶ θαρραλέων σχεψώμεθα, ὅπως μὴ σὺ μὲν ἄλλ᾽ ἄττα 

ἡγῇ. ἡμεῖς δὲ ἄλλα. ἃ μὲν οὖν ἡμεῖς ἡγούμεθα, φράσομέν σόι" 

σὺ δὲ ἂν μὴ ὁμολογῇς. διδάξεις. ἡγούμεθα δ᾽ ἡμεῖς δεινὰ μὲν 

εἶναι ἃ χαὶ δέος παρέχει, θαρραλέα δὲ ἃ μὴ δέος παρέχει" δέος 

δὲ παρέχει οὐ τὰ γεγονότα οὐδὲ τὰ πάροντα τῶν κακῶν, ἀλλὰ 

τὰ προσδοχώμενα ̓  δέος γὰρ εἶναι προσδοχίαν μέλλοντος κακοῦ" 

οὐχ οὕτω χαὶ σοὶ δοχεῖ, ὦ Λάχης: 

Ἑ. 9. ψιυῖρο δὲ ἔστω. 



ΛΑΧΗΣ. 6) 

ΑΑ. Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. Τὰ μὲν ἡμέτερα “τοίνυν, ὦ Νικία, ἀκούεις, ὅτι 

δεινὰ μὲν τὰ μέλλοντα χαχά φαμεν εἶναι. θαρραλέα δὲ τὰ μιὴ 
ν Ἅ 3 ΕῚ Α Π 7. μ ΒΩ Α ,ὔ 

χαχὰ ἢ ἄγαθο μέλλοντα σὺ δὲ ταύτῃ Ἢ ἄλλῃ περὶ τούτων 

ΝΙ. Ταύτῃ ἔγωγε. 

ΣΩ, Τούτων δέ γε τὴν ἐπιστήμην ἀνδρείαν προσαγο- 

ρεύεις: 

ΝΙ. Κομιδῇ γε. 

ΧΧΝΊΠ. ΣΩ. Ἔτι δὴ τὸ τρίτον σχεψώμεθα εἰ ξυνδοχεῖ 

σοί τε χαὶ ἡμῖν. 

ΝΙ. Τὸ ποῖον δὴ τοῦτο: 

ΣΩ. ᾿Εγὼ δὴ φράσω. δοχεῖ γὰρ δὴ ἐμοί τε χαὶ τῷδε, 

περὶ ὅσων ἐστὶν ἐπιστήμη, οὐκ ἄλλη μὲν εἶναι πέρὶ γεγονότος, 

εἰδέναι ὅπῃ ΡΘΗ ἄλλη δὲ περὶ γιγνομένων, ὅπῃ γίγνεται, 

ἄλχη δὲ ὅπῃ ἂν χάλλιστα γένοιτο χαὶ γενήσεται τὸ μήπω γε- 

γονός, ἀλλ᾿ ἡ αὐτή. οἷον περὶ τὸ ὑγιεινὸν εἰς ἅπαντας τοὺς 

χρόνους οὐχ ἄλλη τις ἢ ἡ ἰατρυκή, μία οὖσα, ἐφορᾷ καὶ γιγνό- 

μενα χαὶ γεγονότα, καὶ γεγενησόμενα, ὅπῃ γενήσεται χαὶ περὶ 

τὰ ἐκ τῆς γῆς αὖ φυόμενα ἡ γεωργία ὡσαύτως ἔχει" χαὶ δή- 

που τὰ περὶ τὸν πόλεμον αὐτοὶ ἂν μαρτυρήσαιτε ὅτι ἡ στρατη- 

-γία κάλλιστα προμιηθεῖται τά τε ἄλλα χαὶ περὶ τὸ μέλλον ἔσε- 

σθαι, οὐδὲ τῇ μαντυκῇ οἴεται δεῖν ὑπηρετεῖν ἀλλὰ ἄρχειν, ὡς 

εἰδυῖο, χάλλιον τὰ περὶ τὸν πόλεμον χαὶ γιγνόμενα καὶ γενησό- 

μενα χαὶ ὁ νόμος εἴρῶι τάττει, [κὴ τὸν μάντιν τοῦ στρατηγοῦ 

ἄρχειν, ἀλχὰ τὸν στρατηγὸν τοῦ μάντεως. φήσομεν ταῦτα, ὦ 

Λάχης: 
ΔΑ. Φήσομρεν. 

ΣΩ. Τί δέ: σὺ ἡμῖν, ὦ Νικία, ξύμφῃς περὶ τῶν αὖ- 

τῶν τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην χαὶ ἐσομένων καὶ γιγνομένων χαὶ 

γεγονότων ἐπαΐειν : 
΄ 

ΝΙ. ᾽Ἐγωγε᾽ δοχεῖ γάρ μοι οὕτως, ὦ. Σώχρατες. 

Ε 
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14 ΠΛΑΑΤΏΝΟΣ 

ΣΩΏ. Οὐγχοῦν, ὦ ἄριστε, χαὶ ἡ ἀν 
οἰ 

δρεία, τῶν δεινῶν ἐπι- 

Β στήμη ἐστὶ χαὶ θαρραλέων, ὡς φής" ἦ γάρ: 

ΝΙΞ αἰναί 

ΣΩ. Τὰ δὲ δεινὰ ὁμολόγηται χαὶ τὰ θαρραλέα, τὰ μὲν 

μέλλοντα ἀγαθά. τὰ δὲ μέλλοντα χαχὰ εἶναι. 

ΝΙ. Πανυ γε. 

ΣΩ. ἫἪ δέ γ᾽ αὐτὴ ἐπιστήμη τῶν αὐτῶν χαὶ μελλόντων 

χαὶ πάντως ἐχόντων εἶναι. 

ΝΙ. Ἔστι ταῦτα. 

ΣΩ. Οὐ μόνον ἄρα τῶν δεινῶν χαὶ θαρραλέων ἡ ἀνδρεία 

ἐπιστήμη ἐστίν οὐ γὰρ μελλόντων μόνον πέρι τῶν ἀγαθῶν τε 

ΝΙ. δε ως 

ΧΧΙ͂Χ, ΣΩ. Μέρος ἄρα ἀνδρείας ἡμῖν, ὦ Νικία, ἀπε- 

χρίνω σχεδόν τι τρίτον" χαίτοι ἡμεῖς ἠρωτῶμεν ὅλην ἀνδρείαν 

ὅ τι εἴη. χαὶ νῦν δή, ὡς ἔοικε, χατὰ τὸν σὸν λόγον οὐ μόνον 

εινῶν τε χαὶ θαρραλέων ἐπιστήμη ἡ ἀνδρεία ἐστίν, ἀλλὰ σχε- 

δόν τι ἡ περὶ πάντων ἀγαθῶν τε χαὶ χαχῶν χαὶ πάντως ἐχόν- 

Ὁ των. ὡς νῦν αὖ ὁ σὸς λόγος, ἀνδρεία ἂν εἴη. οὕτως αὖ μετα- 

τίθεσα. ἢ πῶς λέγεις, ὦ Νικία: 

ΝΙ. ἜΜμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώχρατες. 

ΣΩ. Δοχεῖ εὖν σοι, ὦ δαιμόνιε, οπολείπειν ἄν τι ὁ τοιοῦ- 

τος ἀρετῆς, εἴπερ εἰδείη τά τε ἀγαθὰ πάντα καὶ παντάπασιν 

ὡς γίγνεται χαὶ γενήσεται χαὶ γέγονε, χαὶ τὰ κακὰ ὡσαύτως 

χαὶ τοῦτον οἴει. ἂν σὺ ἐνδεᾶ εἶναι σωφροσύνης ἢ δικαιοσύνης τε 

χαὶ ὁσιότητος, ᾧ γε μόνῳ προσήχει καὶ περὶ θεοὺς καὶ περὶ ἀν- 

ΒΕ θρώπους ἐξευλαβεῖσθαί τε τὰ δεινὰ [χαὶ τὰ μη]. καὶ τἀγαθὰ πο- 

οίζεσθαι. ἐπισταμένῳ ὀρθῶς προσομιλεῖν : 

ΝΙ.. Λέγευ. τὶ ὦ Σώχρατές λοι δοκεῖς. 

Ε. 1. Καὶ τὰ μή 5601υ8. 



ΛΑΧΗΣ. τῦ 

ΣΩ. Οὐχ ἄρα. ὦ Νικία, μόριον ἀρετῆς ἂν εἴη τὸ νῦν 
΄ ᾽ ; , 3 ΄, 

σοι λεγόμενον, ἄλλα συμπᾶσα ἀρετή. 

ΝΙ. Βοικεν. 

ΣΩ, Καὶ μὴν ἔφαμέν γε τὴν ἀνδρείαν μόριον εἶναι ἕν 

τῶν τῆς ἀρετῆς. 

ΝΙ. Ἔφαμεν γάρ. 

ΣΩ. Τὸ δέ γε νῦν λεγόμενον οὐ φαίνεται. 

ΝΙ. Οὐχ ἔοικεν. 

ΣΩ. Οὐκ ἄρα εὐρήκαμε». ὦ Νικία, ἀνδρεία ὅ τι ἔστιν. 

ΝΙ. Οὐ φαινόμεθα. 

ΛΑ. Καὶ μὴν ἔγωγε, ὦ φίλς Νικία, [ᾧμιην σε εὑρήσειν. 

ἐπειδὴ ἐμοῦ χατεφρόνησας Σωχράτει ἀποχριναμένου. πάνυ δὴ 

μεγάλην ἐλπίδα εἶχον, ὡς τῇ παρὰ τοῦ Δάμωνος σοφίᾳ αὐτὴν 

ἀνευρήσος. 

ΧΧΧ. ΝΙ. Εὖ γε, ὦ Λάχης, ὅτι οὐδὲν οἴει σὺ ἔτι πρᾶ- 
ἢ (ΒΒ 3 Ἀν ΒΩ ᾿ ’ 5- μὸ εὐμν Ζ ͵ 3 Δι οἶ ΠΡ 

γρα εἶναι. τι αὐτὸς ἄρτι ἐφάνης ἀνδρείας πέρι οὐδὲν εἰδως, 

ἀλλ εἰ καὶ ἐγὼ ἕτερος τοιοῦτος ἀναφανήσομαι, πρὸς τοῦτο βλέ- 
. 3ω Σ " , ξωρι ν . π΄ ΟΡ, - " 2 

πεῖς. χαὶ οὐδὲν ἔτι διοίσει. ὡς ἔοικε. σοὶ μετ ἐμοὺ μιηδὲν εἰ- 
Φ' τ ’ , τὸ ὦ “ 3 Α ΕῚ , ᾿ .᾿ Α 

δέναι ὧν προσήχει ἐπιστήμην ἔχειν ἀνδρὶ οἰομένῳ τὶ εἶναι. σὺ 
᾿ 3 » ς 3 -» 9 ’ Ξ - ΙΧ 

μὲν οὖν μοι δοχεῖς ὡς ἀληθῶς ἀνθρώπειον πρᾶγμα, ἐργάζεσθαι, 

οὐδὲν πρὸς αὐτὸν βλέπειν ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἄλλους ἐγὼ δ᾽ οἶμαι 

ἐμοὶ περὶ ὧν ἐλέγομεν νῦν τε ἐπιεικῶς εἰρῆσθαι, χαὶ εἴ τι αὐτῶν 

νὴ ἱκανῶς εἴρηται, ὕστερον ἐπανορθώσεσθαι χαὶ μετὰ Δάμωνος, 
τ Α - Α » “ 

οὗ σὺ προσποίει χαταγελᾷν. χαὶ ταῦτα οὐδὲ ἰδὼν πώποτε τὸν 

Δάμωνα, χαὶ μετ᾽ ἄλλων χαὶ ἐπειδὰν βεβαιώσωμαι αὐτά, ὃι- 

δάξω γαὶ σέ. χαὶ οὐ φθονήσω δοχεῖς γάρ μοι χαὶ μάλα σφό- 

ὅρα δεῖσθαι μαθεῖν. 

ΔΑ. Σξοφὸς γάρ τοι σὺ εἶ, ὦ Νυκία. ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ Δυ- 

σιμάχῳ τῷδε χαὶ Μελησίᾳ συμβουλεύω. σὲ μὲν χαὶ ἐμὲ περὶ 

Ε. 14. ᾧμην σε εὑρήσειν 80 ἰπίογργοίθ βαρριοία βαηΐ. Μοχ νὰϊροὸ ἀνευ- 

ρήσεις. 

Β. 6. Μυΐρο που οἴει. 
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τθ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

δι ΤΟΥ Ὁ ΤΝἫΣ ρα δθῶν δι ξι κανΝ , τῆς παιδείας τῶν νεανίσχων χαίρειν ἐᾷν. Σωχράτη δὲ τουτονί, 

ὅπερ ἐξ ἀρχῆς ἔλεγον, μὴ ἀφιέναι" εἰ δὲ χαὶ ἐμοὶ ἐν ἡλικίᾳ 

σαν οἱ παῖδες, ταὐτὰ ἂν ταῦτ᾽ ἐποίουν. 

ΝΙ. Ταῦτα μὲν χἀγὼ ξυγχωρῶ,. ἐάνπερ ἐθέλῃ Σωχρά- 

τῆς τῶν μειρακίων ἐπιμελεῖσθαι, μιηδένα ἄλλον ξητεῖν ἐπεὶ 
“. ᾿ - 7, , Ὡ , τ 

χαν ἐγὼ τὸν Νικήρατον τούτῳ ἥδιστα ἐπιτρέποιμι, εἰ ἐθέλοι οὐ- 
2 Ἁ Α 2»). ν “ φ» , δ 3 - 

τος᾿ ἄλλα γὰρ ἄλλους μοι ἑκάστοτε ξυνίστησιν, ὅταν τι αὖτ 

περὶ τούτου μνησθῶ, αὐτὸς δὲ οὐχ ἐθέλει. ἀλλ᾽ ὅρα, ὦ Δυσί- 
" 

μαχε. “εἴ τι σοῦ “ἂν μᾶλλον ὑπαχούοι Σωχράτης. 

ΛΥ͂. Δίκαιόν γέ τοι, ὦ Νικία, ἐπεὶ καὶ ἐγὼ τούτῳ πολλὰ 

αν ἐθελήσαιμ.. ποιεῖν, ἃ οὐκ ἂν ἄλλοις πάνυ πολλοῖς ἐθέλοιμι. 

πῶς οὖν φής, ὦ Σώχρατες; ὑπαχούσε'. τι χαὶ ξυμπροθυμήσει 

ὡς βελτίστοις γενέσθαι τοῖς μειραχίοις: 

ΧΧΧΙ, ΣΏΩ. Καὶ γὰρ ἂν δεινὸν εἴη, ὦ Λυσίμαχε, τοῦτό 

γξ:. μὴ ἐθέλειν τῳ ξυμπροθυμεῖσθαι ὡς βελτίστῳ γενέσθαι. εἰ 
Ἵ 

μὲν οὖν ἐν τοῖς διαλόγοις τοῖς ἄρτι ἐγὼ μὲν ἐφάνην εἰδώς, τώδε οἷς 
-ι . Ὁ ἢ Η 3... Ἃ ΄ “.---α - 

ὸξ μη εἰδοτε. δίχαιον αν Ἣν Ξε μάλιστα ετο τοῦτο τὸ ἔργον πα- 

Ψ 

ἀρκριρα, νῦν δ᾽ -- ὁμοίως γὰρ πάντες ἐν ἀπορίᾳ ἐγενόμεθα" 
ς » ᾿ ᾿ ᾿ 3 ᾿ Θὲ. ὖν 

( οὖν ἄν τις ἡμῶν τινὰ προαιροῖτο; ἐμοὶ μὲν οὖν δὴ αὐτῷ δο- 
ΒΩ , “ - 

ξἴ οὐδένα." ἀλλ᾿ ἐπειδὴ ταῦτα οὕτως ἔχει, σχέψασθε ἄν τι δόξω 
΄ Ἀν ἄν 3» 

ξυμβουλεύειν ὑμῖν. ἐγὼ γάρ φημι χρῆναι; ὦ ἄνδρες --- οὐδεὶς 

γὰρ ἔχφορος λόγου --- χοινῇ πάντας ἡμᾶς ξητεῖν μάλιστα μὲν 

ἡμῖν αὐτοῖς διδάσχαλον ὡς ἄριστον. δεόμεθα γάρ, ἔπειτα χαὶ 
, ’ - , ΄ 7) 

τοῖς μειρακίοις, μήτε χρημάτων φειδομένους μιὴήτε ἄλλου μηδε- 
, - ᾿ ς - Σ΄ τὸ 8). δε , 

νός" ἐᾶν δὲ ἡμᾶς αὐτοὺς ἘΠῚ ὡς νῦν ἔχομεν. οὐ ξυμβουλευω. 
ἰν 7 “ ΄ 

εἰ δέ τις ἡμῶν χαταγελάσεται, ὅτι τηλικοίδε ὄντες εἰς διδασχά- 

λων ἀξιοῦμεν φοιτᾷν, τὸν ἐὐμε εν δοχεῖ μοι χρῆναι προβάλλε- 

σθαι, ὃς ἔφη οὐχ ἀγαθὴν εἶναι αἰδῶ χεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι. 
-" ΄ “2! -" - [Ὁ » 9. 

χαὶ ἡμεῖς οὖν ἐάσαντες χαΐρε.ν εἴ τίς τι ἐρεῖ, χοινῇ ἡμῶν αὖ- 

τῶν χαὶ τῶν μειρακίων ἐπιμέλειαν ποντησώμεθα. 
Ε , κι μ᾿ ὲ Ὶ 

ὦ Σωχρᾶτες; ἃ λέγεις" χαὶ ΛΥ. Ἐμοὶ μὲν ἀρέσχει, 

ἐθέλω, ὅσῳπερ γεραίτατός εἶμι. τοσούτῳ προθυμότατα μανθα- 



ΛΑΧΗ͂Σ. τί 
᾿ α γ᾽ 3 , ν ᾿ , ΝΜ [7 

νεῖν μετὰ τῶν νεανίσχων. ἀλλά μοι οὑτωσὶ ποΐίησον- αὔριον ἕω- 

θεν ἀφίκου οἴκαδε. χαὶ μὴ ἄλλως ποιήσῃς, ἵνα βουλευσώμεθα ὁ 
᾿ 3.Ἃ« , Α δι τὰν " Ξ: ι , ͵ 

περὶ αὑτῶν τούτων τὸ δὲ νῦν εἰναι τὴν συνουσίαν διαλὺυ- 

σωμεν. 

ΣΩ. ᾿Αλλὰ ποιήσω, ὦ Λυσίμαχε, ταῦτα, καὶ ἥξω παρὰ 

σὲ αὔριον, ἐὰν θεὸς ἐθέλῃ. 



ΙΝ ΕΥΤΗΥ ΕΜΝΌΟΝ. 

Θαΐϊ τιθϑτὴ δαϊἐοπθῖη οὐτὴ ΗΟ ΠΙρίαηα οοηΐογεῖ, ποὸρ Ροΐίουϊ ποὸρ νἱᾶθγα 

ἀαδπ τηπ] 5 ἴῃ ἸΟοἷβ ΥἹΓἹ δου ββίτηϊ οουίαϑβ ΘΟΥσ οἴ Οη65 τϑοθροιῖη. ΝΟΠΠΆ]]8Δ6 

οἴΐδιη ἃὉ Ηδυτηᾷππο δοΐαθ γ 6] οοτηϊηθιηοσεαΐῖαθ 510 Ιοοὺ Ἰορθπέιγ. ὅϑ'6α νἷχ ορϑ- 

γᾶθ ργϑίϊατη οὐαΐ βἰηρι!αβ δ 5105 γθῆθυυθ ἃποίουθβ : {Ππ|ι4 ἰϑηΐαμη οανὶ πθ απἰά 

ΔΠΙΘ Πα ΡΥῸ τη60 νἱάθυου νϑηαίΐζασο, Τίδαπθ δα ᾿ἰτηδτη ῬΑΡΊΠΔΤη Θἃ5. 50185 τηπΐα- 

τίοποβ ἱπᾶάϊοανϊ, ἀπᾶγτπὶ ταίϊο ἃ τηθιηθί ἴρ50 γερϑίθηα ογδί. 

Νϑαχθ νεῖ 685 ΟἸΠΏΘ5 ἴῃ ΠΟῸ Τῆ60 ΘΟΙΩΤΠΘΗΪΆΤΙΟΪΟ [πο] αἰπηδῖ; δαηΐ Θηΐτῃ 

ᾳαδοάδτη, απ88. ηἶδὶ ΓΆΠΠΟΥ 58. ἴρβ8θ. 58 {15 δοτητηθπαθπί. 1)6 οδθίογβ ἀἴσατη ἀπϑτη 

Ροΐθγο Ὀγευ ββίτηθ βπηθ]απθ ρϑῖοα Δα] οἴδτη απ86 γνοὶ δὰ σταθοῖ δεῖ ΒοΙβηξδ τ 

γ6] δὰ ππᾶτῃ δἴατθ δ] θυ ἴῃ 81115. ΠΠΌτΪβ Ἰοοῦτη ἱΠαβίγαπαθπτη πξ11ὰ ἴοτθ τὰἃ- 

ἴὰ5 ΒΌΠ. 

911. Α. Νιπιῖς ἀαθίταηΐου Λέγ᾽ βαρρ]οπάθπτα ργοροβιί; ΟὈ]απδτα ἔπῖββθ ἴῃ- 

τουτοριϊομθιη χαὶ δα]δοίαπη οβίθπαϊε. 

Τυϊ4. Β. μετεῖχε ΡζῸ μετέχει τϑρομδμπάτπμι νἱαϊ: Ἡοϊπαοτῆμπβ. 

Τοῖᾷ. Ο. Τὐρτῖ, Ξαυμασίω Κρίτων. Θαΐ ϑαυμασία, ὦ Κρίτων πάσσο- 

φοι ἀτεχνῶς --- - εοαϊάογπηΐ. ἀπρ]6χ γοβροηϑιπι οἔ να]άθ ᾿Ἰηοοποίηπατη ϑ'οογϑῖ ὑγὶ- 

Ῥαπηί. Φαδοβίνογαί Οὐἱίο, τίς ἢ σοφία; ιαῖα, σγέεπι ργοβέεπέυγ ξ Αα Πδθο τϑ- 

ΞΡοπᾶθυΐ οροτίθί, ποὴ ἃγίθιη ἰαπᾶδπάο 564 τϑὴὶ ἴῃ απ ψϑ βίαν ἱπαϊοᾶπᾶο. [ἀ- 

46 ἤλοϊς ϑβοοταῖθβ. ἡἀπππ πασσόφω ἀτεχνῶς τὠνδρέ (Οοα. Ορέ. τώ γε) αϊοεϊέ. 

Οπιπίφεπαπι αγέεηι παδεπί. Οὐΐαβ γθϑροηδὶ νἱβ παπα ρᾶττιπὶ οἱθναῦαν 5ὶ ααϊδαπδτα 

Ῥυϑθροπδίαγ ἡποᾶ Δατηϊγατίοηθιι ϑἰρηῆοοί. Ηος ἴση ΡῈΓ 86. 5815 Ῥουβρι σα ατα 

δβὲ, ἔπη αποᾶ 118 Ἰϑοῖο ἴὰ ἀθγαρίσθτη ἃ γέ δὰ νῖγοβ (Ξϑαυμασία - πάσσοφοι) 

ἐταπβίϊσπη μαροῖ, αὐ οἰϊδτηβὶ ἴθ Ἑοοαϊοῖθι5 οδβοὲ ῬΥῸ τηθπᾶάοβο ΠΟΥ αρθιββϑέ. 

Φαοά δαΐοπι 1Π1| Βαθοῦΐ σαυμασίω ἔδοῖ]6 Ἰηθ!]θοῖα. οϑὲ πἀπᾶθ οὐ ϑίπειη ἰγαχουῖῦ. 

ΦΟΣθα ὡ δηΐθ νοοϑῖϊνο παπᾶ γασοὸ οτμϊτπηῦ: απο ἀπαᾶτ Πὶς ἔδοΐστη δὲ νὸχ 

οτηΐββα ἴ ππαγσῖπθ ϑαρρΙοία δϑϑοῖ, αὶ οοαϊοσοιη ἀθβουθαθαΐ θϑλη βἰδετη πέρ πο- 

Ἰ6η ΡΙΟΡΥΐ απ, απὸ ρῬογἤποραΐ. ᾿πβθυθηδπμι Ῥαζαν τ, 

οἴ. Ὁ. [1ἱρτυὶ, χαὶ σὺ τί που συμφοίτα. Φυδε ν6] ἴῃ δᾶ τηπίαπαδ 5ππΐ 

αυδα ροβαϊ, χαὶ σὺ τί οὐ συμφοιτᾷς; γε] ἴπ χαὶ σέ γέ πον συμφοιτᾶν. Μοχ 

ΟἸαγκίαπὶ ἕξομεν πιθεῖίο 5ργανθστιπί ΡΠ αΥτηΪ Θα!ΓΟΥ 68. 

Ἰλλδωνω Ἀμμ ἐἱ μλϑδνμέαι δ ΔΩ͂Σ ἑν. λα). ὐϑιδουκνδα “«.,.». 

νυ μμνμδιουδοϑδννδν. ζω να ϑάδνι ἀμὸν... μων νἀ δ. 4. Ὁ νὼ 



ΙΝ ΕὔΤΗΥΘΕΜΟΝ. 19 

218. Α. ῬΡιουίαιιο πἰρτὶ παρϑιΐ χαὶ ἄλλοι μαϑηταὶ ἅμα πολλοὶ ἐμοὶ δοχεῖν. 

βοᾷ ΟἸδυκίαπαβ ἅμα αὖ πολλοὶ, αιοῦ ΗδΥπιδηπιβ πὶ οὐ τππίανὶτ; ἰάαπθ 6ρῸ ἱπι- 

Ῥυπᾶθηβ τοι, Οοπϊοοίαγα ποῖ ἀθ ππιπθγὸ βθαπθηΐμι ἤθυὶ ροΐθγαῦ ; (αὐἱά οηΐτη 

ΟΡῸ5 οοπϊθοίαγα ἴῃ γ6 ΟΟᾺ] 8 Βα] θοία Ὁ) βοᾷ ἀθ νἱγὶβ 1ρ8185. θϑϑϑῃηΐῃθ αἰβοῖρα! 8 

οαδα 110 ἀϊθ βορμιϊιβίαβ οοτηϊξαγοπέιν. Ιϑροπάσμι χαὶ ἄλλοι ἅμ᾽ αὐτοῖς πολλοί, 

μαϑηταὶ ἐμοὶ δοχεῖν. 

Τρ, Μίγα οϑὺ ψϑυθουαμι οΟ]]οοδίίο, πάνυ πολλοί τε χαὶ ἄλλοι χαὶ Κτή- 

σιππος᾽ Ηδθοο 8ὶ δοουγαίθ ἱῃίουρυθίθυ δ 56 Π 9115 8011Π16οὲ οὐδ: ηνέὶ δὲ (βύηυν σιν 

Πὲς πιμϊεῖθ) αἴδὲ εἰ Οἐοδέρρειιδ. (γαἱβ ποὴ νἱᾶθὲ χαὶ ἄλλοι οαἱ ἀοθοδίαν ὃ Μοὸχ να]ρὸ 

ὅσον μὲν; 864 6Χ τηργὰ οομθοῦιγδ, ἈΠ οιι71τ5 ααἱ ροδὺ οχαγαῖοβ ΟἸδυ κίαπιυμ οἵ Οοἱβ- 

Ἰἰδιαχη υἱχῖς, ἷπ ααϊθιβ οοαϊοῖθιβ ὅσον μιὴ Ιορίσιν. Νϑαιο βϑᾶμθ θοπᾶ δϑὲ 60 Υ- 

γϑοῖισα; απἷρρθ αὰδθ ρθυνθύβιιμι. νϑυθογαη οΥἀΐποηὴ ἱπίογαι οὐ 11ὰ, τὴν φύσιν, 

βϑαπθη  θαβ ορροπαΐ, αποᾶ ῬΘΥΡΟΥϑτη ΗΘΥῚ 6 ἸΟΟῸ 5'γ"Π]Πἔ[ηο Ἀρρᾶγοῖ απ οϑὺ ἴπ 

Ρτοίαρ. 81, Ε. ὡς μὲν ἐγῷμαι χαλόν τε χἀγαϑὸν τὴν φύσιν. Ηἴπο Θπῖπι τηϑηἶἴ8- 

βύπιπι οδὲ φύσιν ποι Ἰάοἶνοο δα ]1οἱ αὐ θοπὰ πϑίπτα, τη 8]Δ 6. ΘΟηδαθμαἸηΐ, πμθπῖρθ ρεέιι- 

Ἰαπέϊαο ορροπδίαν. Νϑαπο νοῦ ὅσον μὴ γϑοϊρίθππιτι οβί, αποᾷ ογηῖββο δὲ ἔλοϊθπά τα 

ν᾽ ἀοθδίιν Ηδυτήδθπο. Ῥυΐνητινη δηΐμι ἴῃ ρααδβίτί οὐδομθ πο ὅσον μὴ 568 ὅσα 

μιὴ Ῥοπὶ βοϊϑῦ; ἀρίηθ βθηβυνι ργϑθ θοῦ οοῃίταντίθπι οἱ ἀπθηη γϑατϊγίτηιβ. ΟΥ, Οοᾶ. 

Ἡ. ὅσον μὴ χερσὶ χαίνων. ΡΙαΐ. ἘΡ. θ. ταύτην δ᾽ αὖ τὴν δύναμιν Ἕ) ρμείας 

μοι φαίνεται φύσει τε, ὅσα μήπω ξυγγεγονότι, χαὶ τέχνῃ δι᾽ ἐμπειρίας εἰλη- 

φέναι. Ὑπῖο. Τ,. ΓΨ. Οδρ. 16. ὅσα μὴ ἀποβαίνοντας. Ἐχ Ηἴβ οἱ 5ἰ πη θιι5 10οἿ5 

ΔΡρατοὶ ὅσον μὴ ὑβριστής (ἐστὶ) (τη πος ἀποατθ ΒαρΡρΙθπά στη) ἀϊοῖ πὸ ΡΟ886 

πἰδὶ ἀθ 110 αὐἱ ποὴ 51: ὑβριστής. Μομάοβιιβ ἰρίταν. Ἰοοβ οδύ, δὰ ἀπθη ΘΟΥΥΪ- 

σϑηάστη πἰ}}} δ πνηθη! τἀθϑί ἢἶβδὶ Δ} 110 ῬΙδίομῖοο Ἰθονα απθι ἴῃ ἀποῦιι5 Ἰοοὶδ 

ΒαΡΥα ΔΡΡοβι{15 αἸΠΠρθηβ ἰθοίον. οὈβουνοί, Ψιαθίπν πἰτηΐσιιγη. 1116 ἀπππὶ 6 οὔ]ιι85- 

νἱβ τηΐπιιβ πο φύσει: ν6] ἴρβθ Ἰοαιῖμιν νοὶ ϑοογδίθμι Ἰοαᾳπθπίθτη ἱπάποῖς οαγη 811- 

488 ἀυδιξαϊίοπο ἐθϑθποηΐστν ἄστο. Ηΐο οΥρῸ ἑογίαββθ ὅσον ἔμ᾽ εἰδέναι 5ου Ἴρβουϊ. 

6Χ αὐἴθι5 αὐσὰτη αἸττηϑ6 1ἰΐογαθ ΡΥ Ἰββθηΐ με! ἴπ μὴ νηυσίαίαμ οϑί. 

Ιθϊᾶ. Ε. Τὐθυΐ, οἷον δ᾽ ἔφην ἦν δ᾽ ἐγώ. Οομίιδα 5πη: ΟΦ, οὐ ΕΦ. 

214. Β. Ευιβίνα δὲ ἴην5. ΠΠΥ15 ἰηΐον ὡς δἰ ἐτύγχανεν ᾿ἰπδογαθυιιηΐ δαϊτο- 

Τ65: ὑπᾶθ οἤδεθυιηΐ αὐ βου δόξα ἰπ 68 τ νβύβϑυθίιν" ὅ6 απᾷ Π6Ὸ ΟΡΘΥμ6 

ΡΓοίϊαπι ουαΐ πρὸ ἢρυϊ ροίθυδί υὐ ορί πδυϑίπν, 6] χαὶ ϑχοϊαϊ!, ν 8] δὲ «ἃ βϑαπϑιΐο 

δὸ Δδογρίαμι εϑί. 

215. Β, ΑΡϑιγάβ ρυδθροιῖζαν ἅμα ἀπαθυβ γθθα5 ἔδπι 5᾽τΠθ5. ααὰπι ϑαηΐ 

ἀνδρεία εἰ ϑάρσος ΜΑΛᾺ αποᾶ οοπῆθοῖ Ρ]115 5ΘΙΏΘῚ οαπὶ ΑΝΝΑ οοπἤαβαμη οϑί. 

1014. Οὅ. Ψυϊρο τὰ δὴ; αὐοᾶ τυϊογαπὺ Εάα. απδδὶ δὴ ΘΟΗ)πηροπαὶ ρμοϊοβίδ- 

ἴθιη Παθογοί, Μοχ χαλῶς ἴῃ ἱκανῶς τηπίδηαπηη οθη5860. ΝῸπ Ηἶο ἈρΊ Γι] 46 οΥᾶ- 

Ποπΐβ. δἰθραηίϊα, 56 ἄθ τ Οἰδδῖρρο ἁιπίθ οοα]ος. ρομπθηᾶ8. 

2106. Ο. Ἐροίε Ἡϊνβομῖρίιβ οὐχ δυΐθ ὀρϑῶς πποίηῖβ ἱπο δῖ, ΓΙΌΥΑΥΪ Ργὸ 

Ἰαθῖσα βὰ0 οὐ νϑὶ δἀδάππὶ νϑὶ οὐ πηΐ, ΟὉποϊπηϊΓαΐθηη δὲ βθηϑιτη ΠΟΡΪΠ15. Ιοοὶ 

ἃρυα Ῥρηι. ἀθ Οογοπὰ ρδυίϊοα!α, ποραίνα ἰηΐιιθα ἰασ ραν. [ἢ 229, 18. γαϊρὸ 

860 Ἰεραπίαν. οὐ γὰρ ἀφαιρεῖσθαι δεῖ τὸ προσελθεῖν τῷ δήμῳ χαὶ λόγον τυ- 

χεῖν, οὐδ᾽ ἐν ἐπηρείας τάξει χαὶ φϑόνου τοῦτο ποιεῖν, οὔτε μὰ τοὺς ϑεοὺς ὀρθῶς 
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ἔχον οὔτε πολιτιχὸν χ- τ. ξ. Ιμερο, οὐ τάρ᾽ ἀφαιρεῖσθαι δεῖ τὸ προσελθεῖν ---" 

τὸ δ᾽ ἐν ἐπηρείας τάξει χ. φ. τοῦτο ποιεῖν οὔτε πολιτιχὸν χ. τ. ἕ. 

218. Α. Θυϊδαιμα αἰχουῖέ Ἠροίμάογβιιβ γθοῖθ ραΐο ϑἰορμαμιῃ μὲν ἴπ μὴν 

χηπΐαγ γΟ]υΐθθο. ΝΙὴν ἰάοτα ἕδυβ οδὲ αποᾶ μέντοι, πἴ μϑυϊηᾶο [6 ἀθππη οὐ μὴν 

ἀλλὰ δι οὐ μέντοι ἀλλὰ ἄϊοαθ; 564 αὐΐϊΞ ἀπαπδη οὐ μὲν ἀλλὰ νἱᾶϊεῦ Αραυᾶ 

Ἠοιηθγιπὶ ααϊάθηι πόσεόν γε μὲν ἀρχόν οἱ Ξἰπηἴα Ἰοραβ, οἵ ἴῃ ποὐϊββίπηο ουᾶθαϊο 

Πύλος γε μέν ἐστι χαὶ ἄλλη, οἱ ἴπι Ιομῖοῖβ βουϊρίουϊθιιβ ἡ μὲν οἱ μὴ μὲν ργοὸ ἡ 

μὴν εὐ ἦ μὴν μὴ ροϑί γα ἡπγα μα τισι δ ξαγ ; 564 ἤθη πιβπτη τϑβραῖ Αἰῆοα 

οομῃϑβαρίπαο. 

Το. Ὁ. Ηἰϊνβομίρηιπι ποι βθοπέτβ βιθη ἐπιδείξασθον γοροποπέοιη. Τὸ μετὰ 

ταῦτα ποὰ βιπΐ ρ᾽Ὸ δάνευθϊο Ξεᾶ ἃ νϑῦρο ἐπ'δεῖξα! τϑστιπέατ. 

1014. Ε. ἨἩογτηδηπαιη βοοπέιβ. βιπ ἀπαντοσχεδιάσαι τοροπθηΐθια. Ησς Ρ15 

τηϊπθιϑυ ΘΟΥΤπιρπιη ΠαΡοηΐ ΠΠΡΥῚ ορξϊτηϊ; οαρίρυϊ αὐτοσχεδιάσαι. Τηδϑὲ ρυϑϑθρο- 

5110 η1 απδοάδτη ἔογίαμδηη ΘΧρουϊθμαϊ ποῖϊο. 

219. Ὁ). Ψψαϊ]ρο, οὕτως ἔτ' νέος τε χαὶ εὐήϑης ἐστί. ΤοΙοπάα νἱάϊε Ηϊγβομῖ- 

δἰὰβ απᾶθ ἴῃ ΘῸΠῚ ΤΠΪΪΤη6 ὁδαπηΐ πὶ τηῸχ ΤΠ ΡΊΞΕ νἱὶχ ορούο αϊοϊξαν. 

280. Α. [ΔὈυ] ἀρ οὖν. Ναβαπάτη νἱᾶϊ οὖν ἰηἴθ!Ἰοἶτι5 Ῥοβίξζαμ. ᾿Αρ᾽ οὐχ 

δχ Ρ]δϊοῃϊοο πΟΥΘ ΤΘρΡΟβαϊ: 56. ϑῃΐϊ Ἰοαπὶ Ξο]ϑῖ πὶ 8] 6.15 γοβροηβιίπη δηΐθ 

οΑΡΙΐ. 

Τοϊα. Β. Ψυϊρο. πῶς ὃν ἡμῖν ἔχοι. Οτδῖο γϑοία ἐπιββεέ πῶς ἔχει. 1ηπΈ]6 

δὲ ἰρίπις ἄν. Οοπηίνα ἄρα ορίίτηθβ οοηνθηΐνθ οἵ 165 μηδ ηη ΘΟΥΤ ΘΟΕ ΟΠΘΠ 6556 

ααἷθ ποη νἹαοί ὕ 

Ποῖα. Ε. ΟἸανκίδμτ μαθεὲ ἢ χαὶ ἐὰν μή. Καὶ ἱππχπογῖίο Ὁ ποηπα}}15 δαϊ- 

τουῖθιι. ἀδτηπδίμμη οβῖ. Δα πλέον ϑάτερον ποιεῖν Ιαπᾶδὲ Ἠοϊπάοτγῆϊβ ἱπῆ. 291. Ὁ. 

Ῥμδβᾶ. 114. Ε. ἴβοὺ. 389. Ὁ. 

281. Α. ψυϊρο τὸ ὀρβϑῶς. Βαβουθοπάπμι τποπτὶ τοῦ αποᾶ 840 ἡγουμένη 

ρεπᾶθαί. Μοχ νυ]ραίαιη Ἰϑοϊοποιη μᾶλλον ἢ ὀλίγα νοῦν ἔχων οοττίσοπέοι Ἠεΐη- 

ἀογῆσθπτη βϑοπίιβ. 5Έ7η. 

282. Α. [πὶ βιυροθιΐουθ Ἀυβατηθηΐο τοροΐθημο πῸη 8660 Ψ6] τηθιηογία 80] 

γ6] ἃ νουϊζαίθ ἀθουσᾶσθ ροίαϊε βοογαίθβ αὐ χαὶ εὐτυχίαν ἴῃ 60. ἴπ 4πὸ πῖπο δϑὲ, 

Ἰοοο οοχϊηιηθιηοσασοῖ. Ἀἀαᾶθ αποα δ ΟΠ Ἰθτηογ πηι δεί ἰἰοοῦ 41115. συ ῖβ.. 86. 

τῇ ἐφάνημεν δὲ τοιοῦτοι χ- τ. ξ. 

1014. Β. ιαμο. οὐδὲν αἰσχρὸν, οοπηπιδία ογαϊίοηθ. 884 πὲ οἰόμενον χ- τ. ἕ. 

ἐπι παρασχευάζεσθα! ορξϊιηθ φΟΠδογθπξ, ἰΐα οπὴ δουλεύειν ΠΗ σοτημηπηβ Βᾶ- 

Ῥεμί. Μοχ ὑπηρετεῖν τποῖηῖβ ᾿ποΠπι51; 6115 Θηΐμη βϑηπ5 Ῥ]αἴοποιη ἀθαϊββα οχὶ- 

βέπηοὶ, ὑπηρετεῖν χαὶ δουλεύειν ὁτιοῦν ἐθέλοντα ὑπηρετεῖν ἢ ΤΑΡτατῖο {Ππᾶ ἀ6- 

Βείασ χαὶ τηΐπτιβ ᾿π 6 Πρ θη. 

Το. Ὁ. Μίρον νἴσθπι. 4π41}5. Ἠοϊπάογῆϊιβ ἔτ, εἶναι! ἀοίοπαρτ εἴ δα 1ΠΑτὴ 

ἀοίοπαθμὶ Ὑϑυοπθιη ὑθειπτοσθ, τὸ ἐμὸν π. τῶν πρ. λόγων οἵων ἐπιθυμῶ (αὐ- 

τῶν)" εἶναι. 51 δῖος εβὲ βϑηΐθμεδε ογᾶο ἀπ! ἀὩ] δππ 5θοιίιβ οβὲ βουϊρίου ἢ Εἶναι 

ποὴ ἀοϊθνοσῖη 56 ἴπ ἀχούειν πηπίανοιῖη. Οἵ. 2718. Ὁ. οἵου αὐτοῦ ἐπιϑυμῶ 

ἀγχοῦσα'. 
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2388. Β. ὁ λόγος ἃ ρΥδιητηδίῖοο ἀαϊδιμι οϑί, πῷ αἷ8 ἀνὴρ 5αθαπάϊοπ αι 

Ῥαϊαγοί. 

284. Β. Νοη ἀαριίο απἴη ππου ἴβϑηθο τὰ μὴ ὄντα οἱ τὰ μηδαμοῦ ὄντα 

ἀδπηπανουῖη. Ρυϊχηιση. ΟΥ̓ ]Ομἶ8 ὩΟΥΤηὰ ΠΟ ραίζαν αὖ αᾶ6 πον Ἰ551016. ΤηθΙηο- 

γαΐᾳ ϑαηΐ ἔχεινα, αὐδθ ῥυΐπβ ταῦτα, αϊοδηθαγ. οίηαθ αἰδ]θοίϊοαθ γαομὶ οοη- 

{ταυΐαιη οδὲ πράττειν οἴπὶ τὰ μὴ ὄντα οοηιηρί, «ποπίδιη απο ρμοβίθα Ἰθρίταν, 

πράττειν ἐν τῷ δήμῳ, ἀρονίο δα τὰ μηδαμοῦ ὄντα ορροπίζαν. ΠΙοιεῖν ααξοτη πα 

τὰ μηδαμοῦ ὄντα τορεγο ἄἀορεῖ βοᾷ τὰ μὴ ὄντα, «Ἰϊοχαΐ ποι ροίιϊδϑοί ἀϊοθιο: 

σὺ δὲ ὡμολόγηκας τὸ μὴ ὃν μὴ οἷόν τ᾽ εἶναι μιηδὲ ποιεῖν. Ῥοδίγοπιο οχ τοὶ 

πδίαγα Ραίθὲ ροϑὲ πράττειν τι περὶ Ἰοοιιπὶ οἰ βοίθη αὶ γϑααϊνὶ, ροβὶ ποιεῖν τοπὶ 

οῇβοίδιη. ὙἹᾶθβ αὐ ἰπέίογρυθβ ἐναλλὰξ ὑποδούμενος ἐιϑύτα πὸ5 οἤϊπιρουθ οοπθέαν. 

1ρ88 5818 86 [α]βίίαϊθ ρυοᾶϊέ ἰηἰουργοίαίίο. ὅδ πῷ βιθ]αία 1Π1ὰ αᾳαϊάθιη οτηηΐᾷ 

58 ηδ 6586 ὁγτεῦο. Νἕ Ἰοηρὶιβ 5πὴ., Ἰοθπτη πΠ6]1π|5 ᾿η 6] ρ οτὴ 51 βου θουθίιι : ἤΈ στιν 

οὖν ὅπως περὶ ταῦτα πράξειεν ἄν τίς τι, ἢ ὅπως ἔχεινα ποιήσειεν ἂν καὶ ὅστι- 

σοῦν. ΟἸανκίδινιιβ. ὥς γε Κλεινία νἱτίοδο. ργο ὥστ᾽ ἔχεινα, 4111 αἰγαμιαιιθ Ἰθοίϊο- 
πθῖὰ μαὈθηΐ. 

284. Ὁ. τουτῳὶ ρῖο τούτῳ ταροβαῖϊ ΗΟ ρῖτ5. 

Τ014. Ἐ. ΜῈ] ἢ χαὶ ὡς οὐχ ἔστιν Ιεσομάθια,, ν6] οὐμηΐα Πὰ ροβὲ ἕχαστον 

οὐϊοϊοηᾶα. 

285. Α. Μυϊρο δὶ λέγουσιν ἐὰν ἐθέλωσι διδόναι. Τάθηη 65: Πἴο Ἰοοὶ διδό- 

γα: αποα λέγειν, νϑυτπ 60 ρυϑοίθυθηαιη, απο νοῦ δέχεσθαι τη6 118. δοοοιη- 

τηοααίιμη δδί. ϑβ'6α βουϊθα ααἱ ἄν ργὸ ἐὰν παραϊδ, πθ δ νϑῦρο οαγογοί, λέγουσιν 

ἰηνοχὶῦ, οἤβοϊζαπθ τ ἰ511 ρυϊσηπιι ἀἰοουθηΐ, ἀθῖπμθ θὰ αἴτια αἰχίβϑθης ργὸ Δι 10 

ἀπὲ ἀανθηΐ απὸ ἤθ ἀαγθηΐ δπαϊζουῖθι5. Τϑηΐααο ηἶδὶ μᾶθς ἀο]θαηέιν, ποη δι- 

δόναι 564 δοῦναι 5ουθοηάπμη οὐἱς. (Οομίτα ἴῃ ΘοΥρ. ὅ08. Τὴ. ρὑτὸ ἀποχτεῖναι 

Ἰεροπάπηη ἀποχτίννυναι.) ἨΗδ5 ἴπγθαβ ραυϊαπῦ ἱπϑρία ϑαρρ]οθιηθηία. δὲ ἂν ἴπ ἂν 

οομέγχὶ. 

Ιθ1ἃ. Ε. Ηππο Ἰοοιμη ἰΐὰ οοΥγοχὶ, αὖ ἴῃ Οἰοβῖρρὶ οὐδίϊομο βίμριαθ γο 068 

δία ἴρ88. βθηξθπίϊαθ βίχιιοΐασα οατὴ ΠΙΟΠ ΒΟΟΣ νου ]5. απδάναγοῖ. ᾿Αποδείξαις 

ἄν πώποτε ἀχούσας οὐδενὸς --- ἀποδείκνυμι νυνὶ ἀκούων Κτησίππου. 

280. Ε. Τ1ρνὶ ἔφην δὰΐ ἔφη. ϑ6ᾶ ΕνΓγ ἀθυμθτη μἰὸ Ἰοααὶ οχ β'οογϑίβ τὸ- 

ΒΡΟΏΒΙΟΠΘ Τηϑη] Θβϑίπχη οϑί. Ιδαὰαθ αἰσισηαιθ [αἸβιιτη οϑί. Νόοναβ δυΐθμη δυρα 85 

μἷς {16 ργοροηϊί, δ «88 γθϑρίοῖθηβ ϑοογαίθβ τὰ χομψὰ ταῦτα καὶ τὰ εὖ ἔχοντα 

856. Π0 ϑατηοάπηη ἀββθαιϊ οοηῆϊξοίαν. Αγραίαίαν ἀαΐθιη μππς δα τηοάπηη: ,,Οοη- 

οραϊ5 μι ἡ εἶναι τὸ ἐξελέγχειν. Αἰαπὶ ποῖο τὸ μὴ ὄν ἴκοοτα ροίοϑί: ἰρίταν 

ΤΙ ΟΩΥΒΟΔΟΥ5. πο Ροΐαϊξ ἴ6 θοῦ αὖ 56 γϑάδυριιθυθβ.. {9041ὴ νθ]Ὸ απἱ 14 ἢδυὶ 

ΠΝ Ῥοΐαϊββθ οοηΐθμαϊξ, απο ΟἸμπ65 ἰλοίιπμη 6856. πουαηΐ, ποτὶ τη 0. αρίθ νϑυατη 

δὴ ΡΆθη6. ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΟ ἴα Ιοα αὶ ἀοθοθαῦ, αὖ 586. αν! ΠΠουτηὴ Γοϑ το ηΐο οοπίγα- 

αἴφονθ ραγϑίατη 6588 βρηϊῆοαγοί. Ηὰς ἀθ ὀδιβὰ ἔφην ἐγώ ἴῃ φήμ᾽ ἐγώ τπαίαν!. 

281. Ο. Ψυ]ρο, τούτῳ τοι πάνυ χαλεπὸν χρῆσϑαι. ϑϑοονδίβ τηοἀοβίϊθηῃ οἵ 

ἉΙΏΆΟΥΙΒ νου αίθιη ἀθοθὺ Πα] ιβηλο αὶ ἀπογοα: Τούτῳ τῷ τελευταίῳ παγχάλεπον 

χρήσασϑαί ἐστιν --- 56ἅ οοπῆδοηϊίογοιπ. 6586 οροτίοὶ ϑορμίβίαιι. ἀπᾶτα αὐ αὐϊᾶ- 

ἀπάτα αἰ [ἢ 6116 6556 ἰδίθαίιν. εἴη αθ 114 ἐπεὶ ἀπόχριναι Ὡ0 ροββιηΐ ἃ 60 αϊοΐ, 

6 

Ὧν ἢ 
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4αϊ πρϑοὶξ ἀποιηοᾶο. 56 ὃχ αυδθϑίϊοηϊβ ἈΠρΊΙΞΕ115 οχροαϊαί,, βοᾷ βαπί Βουηδὲ δᾶ 

το δ] θη απθτη δαἀνθυβαγίιτη ρᾶγαῖ. Ῥοβίγοιηο οἰϊδτηβὶ 1ᾷὰ αἰχίββοι ἡποᾶ Ῥυρθίθυτα 

νἱἀθίαν νυϊραία Ἰθοῖϊο. πόὰ Δα] πἴδβοὲ ἀλλά τοῖς ἀπογαπι νὶβ Ὁ δος ἰοοο Α]16- 

πἰσϑῖτηδ θξί. 

288. Ο. Νυϊσο ἐκφράνητον ἐφ΄ ὦ αὐτὼ στουδχζετον. 8584 ἀποπίατη ργοΓ- 

55 Ξιρουνδολπθιιη οδὲ αὐτῶ, ἐφ ὅτῳ οοπεοῖ, αἰοᾶ ἰάθμι βἰρηϊβοαΐ ἀα 5ὶ ἀϊ- 

χἰββοί: ἐπί τῳ, ἐφ᾽ ᾧ σπουδάξετον. 

2390. Α. Ἀροίς Ηϊνβοβ σία τῶν ἐπωδῶν πποῖπῖβ. ποι αϑῖέ, Θυϊᾶ ϑηΐπα αἷεὶ- 

ὩΘθαΐ πᾶπὸ ἰδηῃΐϑηη θην ΟΥατη. ΒΕ] Πα ἀἸηθιη ἀπισοῦθ. ἢ ἃ ἑογτίθ πϑβοῖγθηναβ 

ἂθ αὰοὸ π Ρπον αὐϊάθιη δαμπιομθηάι5. ἔπ]5βοῖ ὅ 

Τοϊά. Ο. Αϑβαγάπιῃ οί ξαρρ!θιηθπίαμι ἱΠὰὰ τὰ διαγράμματα. Ῥυΐπηιαι 68 

ἴαοογθ δα λογιστιχοὺς οοΥίθ οὐππῖπο ΠῸ ροτίϊηοί. Θοῖπαθ 88 ἀπὸβ ρουποέ, ἔἈ]- 

βἰββϑίηστη δϑὲ 6ὺ5 18 μιὴ ποιεῖν. ἴπ|ὺ Ξ0186 δἴαιιβ τπιηΐοθθ γ65 ϑπηΐ απ85 ἐδοϊδηΐ. 

Ῥοβίγθιηο πηΐνουβϑ ἰοοὶ γαῖο ροβία]ϊαί πὖ θαβάθηη γ88 οἴβοοσθ πδροπίιν απ85 ἴη- 

νϑηΐτο αϊοαπίιτ. Ηδᾶξ δπίοα τὰ ὄντα 6586 τηϑηϊ βίη εδί. Ῥοβίγειιο ξἔχαστα 

αποα Βεαθοὶ ΟἸανυκίδηνβ, ποη δὲ πϑποὶ ἐβοϊθηπτη. ΟΠ Ιου γα ν6] απδΐαοι 6}885- 

ἄδτι βϑπουῖβ ἘΞ ΡΡΙοτπθπία ἃ ΠΙΡγανἹβ ἴῃ αογρία ἕδεῖα ἱπαῖοαθο. ὃς. 458. Ε. ἐρω- 

τᾶν ὅ τ' τις βούλεται. 488. Τ᾿). ἢ ὁ αὐτὸς --- χρείττονος. ὅ08. Α. χαὶ σ. χ. δι- 

χαιέτητα εἰ οὐδὲ ἀχολασίαν. ὅϑ0. Ὁ. μήποτε ἀδιχηθϑῇ. 

291. Β. Οἴμπεε Πἰρτὶ ὑπεξέφυγον ΦΧ θοπί. ΕΔ]5ο: ὑπεξέφευγον 5ογθθη- 

ἅπτη 6556 ἀοοοηΐ ἦμεν, ὡόμεξα εἰ ἀεί. 

Ιοϊ4. Ὁ. Ιὐρυὶ, οὐ τὴν ὑγίειαν φαίης. Ῥαν[οα]διη ἄν, αἀὔδι Ογβθοῖξαβ 

Ῥοβίαϊαϊ. ἃ αἰτίπια Ἐν ]Πα θα νοςῖβ. ὑγίξεαν ΔΟβογρίατη 6856 νἱαϊς Η γβο ΙσΊι5, 

298. Α. Βροῖθ 5τθρμδπιβ εἰ Βεκκοίιβ Διοσχόρω. Ἐεοομέογοβ Διοσχόρων 

1ἰῦγτος ββοὰί, εἰγποίασσα εἴ νἱ υϑυθοταμι πορ]θοία. ΝΠ] ἄσπτῖπβ αθδτὰ ἐπιχαλού- 

μενος 5ἰπθ δοσιβδέϊινο ροβίζατη., ἤθῆπθ σῶσαι! ΔἸϊππη46. ἀπᾶτη ἃ δεόμενος Ρεπᾶογο 

Ῥοίεϑβί. 

τυ]. Β. Ψαϊρο ᾿Αλλὰ μά Δί. ΑΛΛΑᾺ εχ ΑΝΙΑ οογταρίυχα 6556 γα Ηἱτ- 

βοῃϊσῖαβ. 

114. Ῥ. Τὐθυῖ οπῖμεβ: ὡς δὴ τοῦτ᾽ ἀδύνατόν ἐστί. Τυία νοἱάεϊζεεε ἤετγὶ 

ποι ροέεςέ, υἱ τοοίθ τϑααϊξ Ἰηΐθυρτοξ Τιδίϊηιιβ. ϑ6α πἰ οἷς Βπης βϑηβαπ ΡΥ86- 

Ῥεοδί ραγιοἰρίατη ἀθβοϊαΐῖε, τὖ νοοδηΐ. ροβίπιμη τϑαπὶσιί. Τίδαπθ οου ἰββίτηθ οου- 

χτἶρο, ὡς δὴ τοῦτ᾽ ἀδύνατον ὄν. δῖ. ἴπ Οταῖ. 408. Β. Ἰερεπάσιῃ δοχοῦσιν ἄν- 

σρῶποι -- φοβεῖσξπα: αὐτὸν οὐχ ἄξιον (ν᾽). 

Το. Ε. αὐτὲς σαυτόν γε δὴ ἐξελέγχεις πος Ξἰρσιϊβεῦτεῖ: ἐεήρδωπι βαϊέεηι 

μὲ δος γεζεῖϊδ. Νατα δὴ ραγθοαϊα 5θθρε ἴΐα ρομῖζαγ αὖ ααὶ Ἰοααϊξαν ἀπαῖθπεῖβ 

Αϑβϑθηβατη δαΐ ἱπαθ]σοπεϊδτι βἰδὶ ργοτηϊτίαί. Ῥμδθαγ. 368. ἃ. ἔν γε δὴ πλήθους 

συνόδο"ς --- εαἴξεπι. τι δοῖδ. τπ Ποπεΐπιπι οοεξίδιιε. Ὑπδδαίοί. 1604. Ὁ. ὅ γς δὴ 

νοῶ --- ἀος ξαϊξεπι χιοῦῖ βεπίϊο. ηιϊαηοτα τα εξ. Α ποβῖτο Ιοοὸὺ πίσδαιθ ρϑυίϊοαϊα 

Ἀ]ΠΊΘπα οί. Ββοΐίθ απίᾶοιη γς ροβίξιμ δϑϑεΐ 8ὶ αἰχίββοί οὐχ ἔγωγε ἀλλὰ σὺ σαν- 

τόν, 564 δ]ίουῖιιβ ραυίθα]αθ ὨΜ]15 δϑὶ πἰβὰβ ἰπ τ ἀθοϊαγαπάδα. ἴῃ απ8 ΒοοΥδ 5 

αββϑηβιι τηϊηΐτηθ ἐρεῖ. Οοηΐ ἤδη 58θρίββῃπα 1ὉΪ ρομῖξαν πὶ ἴπ τηθΙ! ΤῸ ΟΡρο- 

»νυυ πὴ“ - ῃ.-ϑ πυρὰ σ᾽ βὰν τὰ αν πὰ παν ΣΥΝ νὰν ὐὐψαιαα ψ σου ιν παι Νὰ υφπιφ ) .υ υ ψον συ δὐἰαννυυ νυ μα ΆΣ. 

ΡΝ" οὖν νυ νὰ 
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5ἰἴο ἰρὔχετι Ῥοπθηάατῃ ἔιϊββοί. ν. ο, οὔχετι ἐγώ εἰμι ὁ ἐξελέγχων, ἀλλὰ σὺ σαυ- 

τὸν ἤδη ἐξελέγχεις. ΟἸΪζΟΥ τπόπθὸ ἰπ Οτδίνο 438. Ο, οὕτω δὴ δίκαιόν γ᾽ ὦ 

Σώχρατες, οὕτω ἴῃ οὗτοι τυπίδηάιτ, οὖ ἩοΙπαἀογῆϊι5 ἔδοϊς, 5θα χρϑι]θπάθιι 6558 

δὴ αἀποᾶ ὃχ βϑαπθηΐθ 5. }Π θα ἰπ δίχαιον παίυμη οβί. οὔτοι --- γς ἴᾷ ἰρβύτμῃ οϑί 

αιοᾶ τοαυϊγίτηπβ: οὔτοι δή γε ρίαπο ᾿ηδπάϊξιμι οϑῦ, ἰἄθυπαθ Ομ πῖπο ὧδ τοι δὴ 

ποὰ Πα ιζανγοπι αἴσοτθ, Ηἶβὶ Βοσθηι ἀποῖ85. ἴῃ ΡΑΥ ΓΘ Ὰ]15 Ιαρϑὶ βἰηΐ ΠΌΓΑΥΙ, π6ο 

ἀοίαξονοβ 4αὶ ὁχ Ἰβίοσαση ΘΥΤΌΥΙθτ5. πηδίθυϊατη τη νυ ἀἸοθηϊ ἀνθ απαθβιίανὶ βἰηΐ. 

Ἑδάδθιη ἄθ οδιϑα ἴω Οὐϊΐοηβ 48. 1). ργὸ οὗτοι δὴ ἀφῖχται ααὶξ ποὴ ἰαίθαίαν τὸ- 

Ροῃεπάπτη 6556 οὔτοι ἤδη ἀφῖχται, ἀλλὰ δοχεῖ μέν μοι ἥξειν τήμερον 6 

Ῥμδβανὶ Ἰοου, 349. Β. ὡς δή τοι, ὦ ξταῖρε, μαντικόν γέ τι χαὶ ἡ ψυχή, αποη- 

ἴατα ΪΗ1] οουῖϊ πα ῦθο αὐοᾶ ργοροπαμ. ΘΟΥΤ ρίθ] αι ᾿μ 1 08.5586 βα βοϊαύ: 1014. 204. 

Β. ἔστι γέ τοι δὴ, ὦ Σώχρατες. τελευτή, περὶ οὗ τὸν λόγον ποιεῖται --- δὴ 

εχ ἤδη οοΥγορίθπτω 6558. Ξυβρίσου, 

1014. Μίπιβ ἀθγαρίαθση τϑᾶᾶοβ Βθυ ποι θὴ 51 τοθοιπὶ ἐπεὶ εἰπέ μοι Ἰ6ρΆ8. 

τῆς δηΐο φίλης Ξαρρ!ονὶ Ηἰνβομρῖυβ.. 

2394. Τ. Βρδοίε Ἠβθυμιβηηῖβ []5ατι ο]οββδαὴ ὁ Διονυσόδωρος δΘχρυ], οἱ 

ἸΙγόσατι ᾿δοϊϊοποιη ἥχεις τονοραυϊ. Μοχ γε ροβί πάνυ ἰπβουϊ ΗΙγβοἰσίιβ. 

896. Α. Τήρδτανπις ΤΟΥ̓ΤΩΤ᾽ Ἰορογθ 56. οὐδαϊαϊί, Ὁ] βουϊρίσμ οὐαί, ΤΟΥ͂- 

ΤΏΙ. Ῥυουβιιβ ἱπορίᾳ δεῦ ἴω πος Ἰοθοὸ 116 ρδυίου]β, 

1014. Β. ΟἸανκίδπιαβ μαρεί σφάλῃ, Οὐἰδβ]᾽ἴαπιιβ σρφήλῃ. ΒΘβου θη πτα 

σφαλεῖ, αᾳαοᾶ τηπίδξιμη οϑὲ ἴθ σφάλῃ ΔὉ ἃ]ΐαιιο, ααὶ ὅπως υυὴ σαχὰ ἑαΐαγο ἴη- 

ἀἰοδεν: ὁοηβίσ ἡθβοϊθθαΐῖ. Εδᾶθπὶ οϑύ πα]ὰ5 ἸοοΪ ταῖϊο δίαπρ ν, ὁ. {118 δρπᾷ 

ΑΥΒΡμᾶποι ὥσπερ με τὸν ᾿Αχάμανϑ᾽ ὅπως μὴ ϑύσετε. 

296. Β. Ο. ᾿. ϑοογαίοβ. ρυΐθιο ἅπαντα ἐπίστασθαι 56 οοπῆξοίαν, δὲ οοη- 

β]ο ἅπαντα ποὰ πάντα ἀἰϊοῖξ, ααΐα Ξαθ]απρῖς ἀ γ᾽ ἐπίσταμαι: γμοδβέοα δαΐθιῃ 

περὶ τοῦ πάντα ἐπίστασθαι ἰάθπι ἕαΐουὶ οορίαν. Μοχ ἠπίστω τηο]οβίαθ ἰξογα- 

τἰομὶβ νἰΐαπϑ8 οϑιιβα ΘΧρ θη τιπι σθηβϑθο. Οπδθ βϑασαπένι πθῖη0 ἤοπ νἱάθὺ οοΥ- 

Υρία 6586: ἴογίαββ Ἰθρϑηάμμῃ οϑί: χαὶ ν. μ ἀἃ., ἔφη. εἰσαεὶ ἐπιστήσει ἅπαντα, 

ἀκ, ὑπὸ -α- 

2391. Ὁ. Ιατοοχλῆς Ο. Ε΄. Ἡδυτηδηηιιβ. δ 8111} ἔα ]βαῃι δβ56. νἹἀδγιιηΐ. 

298. ΑΨ. ΟἿ, Οοην. 198. Ο. ἐφοβούμην μή μοι τελευτῶν ὁ ᾿Αγάϑων Γορ- 

γίου χεφαλὴν δεινοῦ λέγειν ἐν τῷ λόγῳ (ἔ δεινοῦ λέγειν πελώρου) ἐπὶ τὸν ἐμὸν 

λόγον πέμψας (Δι στρέψας 3) αὐτόν με λίϑον τῇ ἀφωνίᾳ ποιήσειε. 

θὰ. ἢ. Ἀροΐθ Ὁ. Εἰ. Η. ΟἸδυκίαπὶ βοιδίων νυ]ραίδθ Ἰθοίϊοηΐ ρῥγϑθίαξ : χὼ- 

βίων ΠΠπὰ ἃ τηθπίϊουβ τῶν ἐχίνων τῶν ϑαλαττίων Ργοϊδοίαχη εβῦ. Θιιοά χαὶ πρὸς 

ἴῃ χάπρος ἴην 5. οτηηΐθιι5. ΠΌν5. τππΐανὶ, διιδαοίαβ. βᾶπ8 ἔλοίαπη οϑῦ; βθα ααῦτα 

ΟΧ αἰΐθυα ρᾶυίθ βουθβ δὲ ἔθη γα 5. ΘΟΉΒΡΙ οἶδ. ΘΧχ ΑἸΐοσα Ἰὰοθηὶ οἱ ῃϊΐογθηι, ἀ1Ώς6116 

δϑὲ τ] ΡΊΟ 5. ποῖ ἈΠ΄ πεπᾶο ΟὈ]ν ]5οϊ. 

899. Β. ἐχεῖ. Οὐ Ὑποδοίοι, 112. Β. ἀλλ᾽ ἐχεῖ, οὐ λέγω, ἐν τοῖς δικαίοις 

2: ἘΞ 

1014. 0. ΓΑΡγατῖαβ ἀαθτα αα Ἰοοὶ ταϊϊουθηι τηΐπαβ αἰξοπάθυοὶ ΧΡΗΝΑΙΑΕῚΙ͂ 

ἰη ΧΡΗΜΑΊΤΑΕῚ οοντυρι, 

800, Ὁ. ἀπόλωλέ τε χαὶ ἥττηται. υΐδ ἀπασδπι αὐϊάααδμα μας οομ]πη- 
δ᾽ 
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οἴομπθ νἱαϊτ Ἰ5.] 515 5. ἴῃ πιὰ τηϊηϊτητὴ ρΡδοοδίππι δϑί οχ [οί ἃ1115 απο Ἰονῖαβ 

γ υθαμ ρταυϊοσὶ ροβίροηϊςαγ. Νδαπθ νοῖο, αἀπολώλεχε, ποῦ πομημ}}} σομΐθοο- 

γεπΐ, δἀορίανθυϊμι ; Πδτ δτην 5 αἱ τὸν λόγον ἐξαμφοτερίζε! εἰ νἱοίον 5σηα] 

οἱ νἱοΐαξ δυδᾶογο ἀθθεῖ, πᾶς ἴρξα ψ᾽ποθηαὶ ποίϊο νερὸ ἀπολωλεκέναι πο ᾿παϑέ. 

Θαυϊὰ τϑροπθπάθμ 5ϊζ, ΠΟ Θχρεῖο. 
Ν 

801. Α. Νοία 6βϑὲ Ἰοουίΐο ἐν παντὶ ν6] ἐν πασὶ γενέσξαι. ΟἿ ΑΕΞ6ἢ. ς. Τίμα. 

Ὁ.» 602. ἐν παντὶ δὲ χαχῷ γενόμενος ὦ ΠΠ᾿ττάλαχος --- Ὁ] χαχῷ 51π6ὸ ἄδηημο Ἀθ 6588 

Ροββεί. Χϑη. Η. ασ. ΨΙ7. 1. 18. εἰς πᾶν ἀφίχετο βασιλεύς. 1ᾶ.ὙἹ 2: 54. οἱ 

δ᾽ ἔξω ἐν παντὶ δὴ ἀϑυμίας ἦσαν. ἃπ δι᾿ ἀπυμίαν) Ια. Υ. 4. 39. οἱ δ᾽ ἀμφὶ 

τὸν Σφοδρίαν οὐχ ὁρῶντες τὸν ᾿Αρχίδαμον ἰόντα, πρόσϑεν δὲ ϑαμίζοντα, ἐν 

παντὶ ἦσαν μὴ κχ. τ. λ. 

1014. Ὁ. ειρα ἴΐα ἰγδηβροβιῖΐ αὐ σμιχρὰ 5ἰδέϊη δηΐθ χαταχόψαντα Ροπε- 

γοηΐαγ. ἀγαθοὶ. αὖ τηοπεῖ ΘΙ πἀογῆμπβ (Ρυδθῦ. δα Αβομν!αιη Ρ. ΧΧ ΧΙ) βαεέρε αὐ- 

7 ἐεξζυῖδ εἰξιιεξεν" εἰ εεξετι σετϑὲ ααγινεξὶ οἐρτύβεαπξίδιιΒ. Νοῖδ 5πὲ ὑψηλὸν αἴρειν, 

βραχὺν ὥχλασε, μέγας αὐξηξείς οὐ 5ιπη}1Π1ἃ. 5:1ς τϑοῖβ βυρ]οαξ Ὀϊπάογῆπβ Α656ῖι. 

Ῥειβ. 398, ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου Ξανών, εἰ Αράᾶπι. 1347, εὔφημον, ὦ τάλαινα, 

χοίμησον στέμα. Νεαιιθ 811{8: Ἰῃ 6 }}ΠΡῚ ρμοΐαβέ Ἰοοιβ ἴῃ Ῥ]δίομ!β Ῥοθο 271. Α. 

τῶν δ᾽ αὖ βιαίως τελευτώντων ἔν τῷ τότε χρόνῳ τὸ [τοῦ νεχροῦ] σῶμα ταὐτὰ 

ταῦτα πάσχον παϑήματα διὰ τάχους ἄδηλον ἐν ὀλίγαις ἡμέραις διεφϑείρετο. 

Φὰ] παπς Ομ δι παϊηθιη. θοὰς ἈΠ πδἀνεγίθθαϊ ραβϑῖπηθ Ἰοοῦσι ἴῃ δρ. ὅ28. Ὁ 
᾿ 

οοΥΤαρῖ : ὅμως πρὸς ἅπαντα ταῦτα βίᾳ ὑπὸ χάριτος αὐξάνεται χαὶ οὐδὲν πϑ- 
ν 

΄ 
μαστὸν αὐτὰ φανῇναι. Καὶ μὲν δὴ, ἔφη, τό γ᾽ ἐπίχαρι χαὶ διαφερόντως 

ἔεχει. 1,. ἐπιχάριτα αὐξάνεται, εἰ τοιαῦτα φανῆναι. β΄. ἀποαὰθ Θχρ όαπᾶα 

βαπΐ 18 ἴπ ῬΙαθᾶτο 294. Ε. ὅτι σαφῆ χαὶ στρογγύλα ἀχριβῶς ἔχαστα τῶν 

ὀνομάτων ἀποτετόρνευτα: --- 516 Θηΐτη, ΟἸηΐβδο χαὶ, Ἰοσθπᾶμππ., αἱ ἀχριβῶς δᾶ 

Ργδθοθάθηία δαϊθοῖνα τοίογαίαν, βίοαΐ ἴπ ΡΟ]. 801. Ὁ. ὀρπὴν ἀχριβῶς μόνον 

πολιτείαν, αποᾶ 4110 Ιοςο, 298. Ο. 5ῖς δχργοβϑδί : ταύτην διαφερόντως ὀρϑὴν εἷ- 

να! χαὶ μόνην πολιτείαν. ἴδϑα5, αἴἴθια βαρτα ἱμαϊοαν!, Θχθιηρ]στη ργαεθεΐῖ δ θβαν 

Β. ΘΟ. [Υ΄- 8, Βηῃ. πιμζέο Ἰυυπεϊίοτες τη γπιϊοτέβχιε τειεσεγαμηξ. 

802. Ὁ). ᾿Αξηναία. νἱᾶ. χφιδθ Οοθδίαβ ἀβ πος ποιηΐηα βου ρβὶξ ἴπ Μπεμιο- 

5Ξγη8. 

Τυϊ4. Ε. Ηἴΐπς οουτίροπαπβ Ἰοοὰβ ἴῃ βόρῃ. ΕἸ. 142. ἐν οἷς ἀνάλυσίς ἐστιν 

οὐδεμία χαχῶν. 1,. ἀνάδυσις. 
808. Β. [που !θ186 οϑί ποιιΐπθτη δᾶππας δα νυϊραΐαιη ᾿Ἰθοϊοπϑῖη ΟΠ Πα 1558, 

απ8εὲ 'ρβὸβ βορῃϊβίαξε. 5101 ρ]απᾶθηΐοβ ᾿παποογεῖ, ἰάαπθ αάθο να μθιηθηΐθυ πὶ ΡΆΘΠ 8 

ἀδβοογθοί. ὕπῦπι βαρογοβί νϑυδθ Ἰθοίϊοπὶβ νϑβδεϊσίαπη ααοα ἴῃ ΟἸαγκίδηο χαὶ γε- 

λῶντε 5ουϊρίαση εβί. Οδἴθυθιι παρετάξησαν δοάδμι βθπβι Ρομϊξα" απὸ ἃρπα ΤΠπας. 

ΠΙ. 40. π᾿ τε παρατενεῖσϑαι ἐς τοὔσχατον --- εἰ Χεπ. Μοιι. ΠῚ. ΧΥ͂. ὁ 

παρετάξη μαχρὰν ὁδὸν πορευϑείς- 

808. Ὁ. Ῥιὸ ἀγνοοῦσιν μισοῦσιν τηϑ]6θαΐ ΝΑ εν. 

804. ΤΏ. Νεοδββαυίδιη ρδυξοα]δτα μὲν ἜΒΗ Ἡδυτηδημιβ. απῖὰ 50 1Π16ϑὲ ἴῃ 

ΟἸαγκίθπο ἀθεταί. Εδάθιη 46 ὁδιιβα ἰὼ 905. Α. πάνυ, αὸ ΔΕΡΥ6 ΘΑΥΘΙΏΙ5., δχὰ- 

ΙΔγ8 ᾿πιβ5δῖϊ, εἴ ἴῃ 801. Ο. οἶσθα ργοὸ οἶδα ἘΝῚ ὅμεὴ τη] ἴῃ 1110 ΠΙΌΥῸ οτηΐβϑα 
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ἅπὸ ἀοργαναία. δαιπΐ ἀπᾶὰθ (ὉἸΒ᾽ ΤΠ ητι5. ΠΟΡΪ5. βουναν, τ ρρανθαὶ Παῖς οοα]οῖς 

ἁπιοίου τα ἔθη. τη πη}. ΒΡΟΥ ΘΠ Δ ΠῚ ὁ556., Ωποαᾶ 51 ατἰβ οχβίϊηαί δι ρ ] πηθηΐα 1118 

ΠΙΡΥ ΑΙ ἱπροηΐο ἀοθουΐ, ὑππιὶ ἸΟΟ πὶ ἃ πη ἄθ ᾿ἰδίπιβ Ποιηἤϊ5. ἰηρθηΐο 

για] οἴπιτη ΤἌοοτο μοββίτηιιβ. Τωθρίξιν ΠΟΩΪΟ ἴῃ ῬΟΠ οο 211. Ὁ. Καὶ μάλ᾽ ἀτόπως 

ἔοικα γ᾽ ἐν τῷ παρόντι χινήσας τὸ περὶ τῆς ἐπιστήμης πάϑος ἐν ἡμῖν. Ἐὰ 

βῖς δχβῖμθοῖ: Καὶ μάλ᾽ ἀτόπως ἐοίχαμεν πῶς ἔχαστον ἐν ταῖς τὸ ξξῆς βραχυτά- 

ταῖς γε χινῆσαι χ. τι ξ.:- Ηΐπο νἱἀοθαπέιη Ηδιιβαϊο οχοὶ 1556. που μα αἀπαθ ΕἸοΙ- 

πὰ ἴῃ Οὐαϊοο τορουββοί, απάθατιθ ἈΡΡΥΪΙ6. Πα Ιοοο οοηνθηϊτοηί. Ναης νἱᾶθα- 

τηπ5. απ|86 ἰηΐγα Ἰορταιέαῦ: τοὺς γάρ που παῖδας ἴσμεν, ὅταν ἄρτι γραμματων 

ἔμπειροι γίγνωνται --- Ν. ΞΣ. τὸ ποῖον; Τί 5 ΒΡΟΠβαμι. ΟΥ̓ ΟΠ πὶ ἩΌΒΡ65. ὁ0ι- 

παι: Ὅτι τῶν στοιχείων ἕχα στον ἐν ταῖς βραχυτάταις χαὶ ῥάσταις 

τῶν συλλαβῶν ἱχοανῶς δισ'σϑάνονται. Θποᾶ οατὴ ΘΧρ]οαγ 6 ν6]]οὲ ποϑοῖο ατ5. ἴη- 

ΤΟΥΡΥ65., Βυιιβιποαϊ ΘΘΠΟ]1ο Δαβουῖρϑιί, Τὸ ξξῆς: τῶν στοιχείων ἔχαστον ἐν 

ταῦς βραχυτά ταις Χ' τ. ξ. Θαεὶ δβδαυΐοιῃ ΟΟἰβΙ ϊα ππιτη ἀοβουῖθοθαΐ οοηἤιβα 

Βα 5. που ρυθίδ το γα ρηηθηΐα, ΡΥῸ οὐΐβδα δὲ ἴῃ τηϑυρῖπθ βιρρ]οία, βϑηίθηξῖδ, 

μαΡαῖδ, οαχιθ πὸ ἰηνοχῖ. αὶ ἴΐα βιιάτη ργονϊποίαπι δ ἀτηϊ ηἰβίγαν! ΠΟΥ ΠῸπ 

Ῥοίοβί πὲ Ἰάθιη δ] θρϑηταθ βθηβιι πιοίτβ ἈΠ} Πα ἄθ σὺ βαρροαϊίξανουῦῖς. [Ιίδατϊιθ 

ποίου δῖση αἰ ἴῃ πᾶὺ το ἩϊγΒΟΠΙρῚΪ μροῖϊιι5 απιατη ἡ Π] πποστι πὶ φαἸοσιτη Ππα 1 οἴ 1 

ΒΘΟΠΙΆΤΗΙ, οἵ 6586. Δ]Ιατ85., απιϑγην 8. ὨΠ]ΠΟΥΘ5., ΟΟἸΒΙ δὴ ραγίθβ ἰπ Ρ]αἰοηΐοα 

Ἰϑούϊομθ ὁομηβεϊἐαθη δ. οΥ̓Θἀδτητι5. 

1014. Ψαϊρο οἶσθ᾽. Οοτιοχῖε Ος Ε΄. ἩβδιτηλΠΠιι5. 

806. Ε. γενναιοτάτης. Τηΐουρτοβ Τιδεϊπ5: σεπεογοβίβϑίηια. ἴτπο υαϊίαϊβδίηια, 

ΟΥ. Ὑμποδοῖ. 149. Α. Ἔδρ. 812. Β. Ρο]. 266. Ο. Τῃ [58 οἱ βγη ]ιι5. Ἰοοἱβ ἰάθυη 

ἔογθ βοπδαί αποα ἀρὰ ΠῸ5 ἴπ ΡΟρΡ ΠΑΥΪ ΒΘυΊπΟ6 πε. --- ὀ ὀ ΟΥ ἀπᾶθ ἴῃ ΄ Ερίβίο!α 

Ρᾶρ. ΧΧΥῚ δὰ Ἰοοιτῃ ἰπ Ῥο]ἶοο 266 ἀϊοία 5ιιηΐ. 
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118. Β. ἔστιν οὖν τοῦτο. Τοῦτο, απο ἨΐνϑΟΝ. ΟΟΙ5Π1πΐδηππι βθοιίμπβ οτηῖ- 

δὲ, ἴῃ τὸ πιαίδπάμθπηη εγαί. ὕοην. 192. Ε. ρ. τοῦτο ὃ -- Ε[,. τοῦ, οὐ --- 

119. Α. Μαῖῖπι νῦν ἤδη. Μοχ (.) πολλάχις Ρϑν μέ πὲ νουξεπᾶυστα. Ὑοχ 

60 56ηδι Παια γὰγῸὺ ἀρπα ῬΙ]δίοποιη οσοαγυῖί. Θυδθ τηὸχ ἰδραπίαν 58Π8 6586 

ΟΠ ροββϑιηξ: ρϑίθέ δηΐπη ρατίοὶρία ὑπομνήσοντες εἰ παραχαλοῦντες ἐπὶ Ργδ6- 

οοαθηξθιιβ ΠῸΠ ΘΟΠΆΘΤοσο. ϑοπίθῃζίαιη πππὸ δα τποάπηη γοῆηχούπη: Εἰδότες 

οὖν ὑμῖν υἱεῖς ὄντας, (δεῦρ᾽ ἐχαλέσαμεν ὑμᾶτ) ἡγησάμενοι χ- τ. λ. Ιηΐοτοῖ- 

ἀἴββθ ἀπδθάδιη 60 βϑῆϑὰ ἀπθὶπ ΡΥΔΘ θοῦ ἀπᾶ6 ΡΟβαΐ ΠΟῚ τηοᾶο ῬΥΟΡΔΌ116. σϑυτιπη 

οἰϊδτη οοΥ ἰββίσηθση δεῖ. Νάῖη ἔπίιτ! ραυ ρα σοηβηπι ἀθοϊαγαπί αἀποα 4815 ἴῃ 

ΔΙααα τὸ ἔδοϊθμα Πα θαους. Αταϊοοστπι δείδια νοοϑίϊο βοΐα δία ππῖοϑ γ6 8 δϑί, 

Οὐ]5. ΘΟΗΒΙΠατη δὲ οδιιβᾶτη ΧΡ] οατα αἰ πδΡραΐ. Δοσραϊ απο οἰϊατη εἴδότες ἃ 

ΠΜ]10 8110 νουῦο δχοῖρὶ 56 ραίϊπιν, πεᾶπτι ἃ ἡγησάμεθα, αὐοᾶ νἷχ 5ἴπθ γῖβα 

Ἰερὶ ροίοδί. φυΐα εεϊεδαπιβ τοδί Πἰδενροβ 6856 --  χεϊαῖ ἕμηι ὅ ἐπιδεϊεμέίογιεπι, εογμηι 

διγας υοϑὲβ ζμῖδ5ε ἀυαέπιις. ΜΊπΐτηβ σοπίϊατη. Οοπίγαυίατη δμΐτη Πθυὶ ροβ588 8ο- 

τηθϑίϊοο Θχθῖηρ]ο αἰαϊοοταπί. Ιρσῖταν ἡγησάμεϊα γ8] ἃ βουῖθα τη816 Ἰϑοίπτη δϑέ, νδ] 

ΞΘΙΠΘΙ ΟΥΪΒ50 ΨΘΥΡῸ ἃ ΟοΟΥΤδοΐοτθ ἰὈυτηδιὴ ᾿Πατὴ ἱπάποτ οοϑοίστη οβϑί. 516 ἴῃ 

ῬΠαΘᾶγΟ τηϑηηϊηὶ τὴς λελογίσμεπα Ργὸ λελογισμένουν οονγίρεγτθ. ϑ'8α ἐγδ δε εϊα οϑὲ 

παστπι ἰουτηδγιη ρογτητίατο. 

Τοϊ4. Ε. Μαϊρο τῷ νέῳ. 81 φομθυα του. αὖ νοσδηΐ, Ἰοαὰὶ γο]υϊββοί, αἀἰχῖβ- 

βεῖ τοῖς νέοις, ν6] οδυίθ ἃυτοα]0 πο [ϊδβϑί πι588. 

180. Β.- Μοαΐδιη ἔογυτηϑιι ἴῃ ὀλιγωρεῖσσαι ἃ βθαιοηΐος διατίθεσθαι σομίγα- 

οἴδηη 6556. 5ΌΒΡΙΘΟΥ, 

1014. Ε. ψαϊρο περιφέρει. ϑ6α ἱπιρογίδοίιμη μοβία!αι, σϑσπα οὐδίϊο, οἕ 

ΔΌβαταθ αϊοογθίμν τηθπιουῖα περιφέρειν τινά. Μ οΥθατα τθροβαϊ. αποαᾶ οοιηποᾶδμῃ 

ῃδαπθ ῬΙαίοηϊ Ἰρποίδυη ἐγαπ5]α ποῖ οοπίϊηθι. οἱ ἴἈῸ 16. πὶ νυ]σαΐαιη ᾿θοϊομθιη 

ΔΌΪγο ρΡοίαϊ. 

181. Α. Ψαϊρο χαὶ ἄλλως χαὶ δὴ χαί. ϑ6Π1οοὲ σγατηγηδίοιβ χαὶ δὴ χαὶ 

Ρεν χαὶ ἄλλως ᾿πίενρτοίαίιβ δβδῖ: ὅπδθ ἱπίθυρυθίατίο 6 τπϑυρῖηθ τηΐρτανξ, οἰθοῖί- 

ἀπ αἰ {Ππᾷ ᾿πίθυ Θορθγοηἶβοῖ νἱγεῖθβ τπθπμη νυ! γἱἀθγοῖαγ. απο πα]}1]0 τποῦο δὰ 

δατα Ρουποραί. Καὶ δὴ χαὶ 4106] ρταξι]δθοηῖς (εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν) οδαδδθ 

ῬΥΘΘΤΩ ΕΠ π|. 
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Τοῖὰ. Ο. Θυῦὰ βαρ ἡμεῖς αἰχὶθ 56. οἵ Π͵ΡΘΥΟ5. ὅ1ὸ5. ἱπέθΠρῖς. ΗἸο δαΐθτα 

Ἰθουῖ βϑθογβέμι φοτηιηθυηοσαηίαν.. ἴα τὸ ἡμᾶς ἀθ ἀπὸ Τγϑίτμδοθο ἱπιθ!] σ᾽ πθοθ556 

511, Θυοά αἀπομίατη ἤδυϊ ὕοπ ρμοίαθϑὲ βου θοπάσμι ὁθηδθο: σύνισξ'ι τε χαὶ γνώριζε 

ἡμᾶς, ἐμέ τε χαὶ τούσδς τοὺς νεωτέρους. ΟΥ, Ευϊῃγά. 298. Α. σῶσαι ἡυᾶς, 

ἐμέ τε χαὶ τὸ υξιοαχίον. 

182. Δ. Ῥγὸ ᾿π.{Π]} οὐ ρᾶθηθ γυἹάϊσα]ο τι δέῃ τϑροβαῖ αποὰ γε]ϊαα οΥγϑίϊο 

Ροβοοθρθαΐ, τινὰ δέῃ. Μὸοχ ρῖὸ οὔτ᾽ ἂν οὔτ᾽ ἄρα τοβουῖρβι. Ορὰβ δγδί ρδυοι]α 

86 5ϑηαπθηῦα οἴη ργδθοθθητθτι5 ἐοηπθοίοτοι ἢ οοπίγα ἀαρ]οχ ἂν βθυτποηΐ ρ6- 

ἀοβίυ ρᾶγαση ον θη θαί. 

184. Β. ἩΗϊΣΒΟΒΙρίυ5. δεῖν ροβὲ οἴοιτο ᾿ῃβογαῖϊς, οἱ ἢ Ροβέ γένοιτο; ἰοΐυτα 

ααΐθτη Ἰοοτα δὶς Ἰαΐπ νουθξ: ,, Πέθηΐηι αγϑίξγον,, δὲ ηιιὲβ ἐϊπυϊάμα εατα 86. 0ρ07- 

ἔεγε δοοφπόβεογε ρεέξαγεῖ οὐπὶ απααςίογεην ρον παης ζασέιπι εἰαγίογεηι ζοτ6 φιαπι 7μ6- 

γὲ: ϑρά Παθο ἱπίθυργθίατίο 5815 ΡῈ θὰ απ βϑαθπηΐιν γί αν, οὐχ ἔστ᾽ 

ὅπως ἄν τις φύγοι τὸ καταγέλαστος γενέσθαι, φάσχων ἔχειν ταύτην τὴν 

ἐπιστήμην. ΝΊΗΙ αὐἰάαπαμη πιπίαηδαμν δὲ; ΒαρΡΙΘμἀθπτηπα 510 ὉΠ] αὐ ἴῃ 56ῃ- 

ἰρηξῖα ΟὉ πἰμηΐαιη Ὀγοναίθη οὔβοιγα ἱποουίυβ σὰ. Ηου αἀἴοῖξ ; ἐὐπιΐάτιηι ἤτι7ι:8 

αγεϊδ ρεγύία Κ είν εἰ 56 απσαοίονεηι ζασέμπι, ρμοσέψισηι ἔπ ρενίουζα φεῖδι. ἔπιραῦ" 

εξ, ἵποινγιξ, πα ὲδ οοπδρίσιαπι ἐἰπυϊξαξετη ϑιατι γεσαιξινι. Οπατααθϑτιη ἔλίθο Υ 

πος βθῆδιι χαταφανέστερον τηδρῖ5. τηΐῃϊ ῥ] οί αχιιγὴ ἔπῖ5886.. ἀπ αποᾶ ΠΥ] Πὰ- 

Ῥεπξ, ἐπιφανέστερον. 

1018. Ὁ. Ψιάοίαν πρότερον δηίε ἔτι εχοϊαῖθδθ. Μοχ ἡ βουλὴ 5601υ51; 51 

Ῥοβίξατη δϑϑοί πὸη δεῖν 5688 δεῖσσαι Ροβία]αγοίαγ. 

184. Ὁ. δοίθ αὐἰάθιη οαϊίονεβ οὐ δχραυϊουπηῖ. βοᾷ τ δῖος αὐἱᾶθηι Ῥ6η6 

Ῥιοσθαι ογαίῖίο, ἰὰ αὐοᾶ 584{15 αἴνουβα ᾿π θυ ραηροηαϊ γαίϊΐομθ ργοαϊίαγ. Ριυϊηπηη 

Δηϊηθανογίαί Ἰθοίοι;, αἀσμονίαν χαλλίστην ποι ΟΡΡροιὶ 115 ἀπ βϑαπαμπίαν, οὐ λύ- 

ραν χ. τ. ξ., (δ οϑῦ θπΐτῃ ἰδία τοὶ οατῃ ἰηβίγυταθηΐο οοτηρδγαῖϊο 3) 564 νἱμι 

Δάν ογθ Παθθγθ. «01π| γογῸ ἤπρατιηις Ῥ]αίοπθια δανουθῖο μΐο πβατη 6556, ἴΐϑ. αὖ 

ἅππιο δα τηοᾶμππι βου θογοῦ : χαὶ χομιδῇ μοι δοχεῖ μουσιχὸς ὁ τοιοῦτος εἶνα!, ἀτε 

χάλλιστα ἡρμοσμένος οὐ λύραν οὐδὲ παιδιᾶς ὄργανα, ἀλλὰ --- αὐἱὰ «αἸϊπα 5εααΐ 

ορογίοί ργϑϑίθι' τϑῖὴ αἀσϑγη οὐ 11115. Ἰηϑίνιτηθητ5 οοηΐογὶ Ὁ δῖ αὐἱὰ Ἰηϊο]ογδὈϊ- 

1115 απϑῖη ζὴν Ρ6Γ βρϑχϑρϑϑβίῃ βοι]οθῖ ᾿μβουίιμη. ὉὉῚ ϑθπίθμηἐδτη ΡΘΗ 5 (αν αΐ, 

οὐ ψϑυθδ Δνοίβϑίπηθ οοηϊαποία τῷ ὄντι ἡσμοσμένος αἰδοοοίαι ἢ Νδῆχθ ντὸ αΐο- 

γα Ππὰ ἡρμοσυένος ποη Βαθοί Δ]]14α]4 ἱπηρου τὴ οἷς Ὀγανὶ ἰηΐαγνδ]10 γϑροί!- 

ἴπτη. 5] οἵ πος ᾿ἱπϑιτππτη δβδέ, δπηααῖου οουίθ ΠΡγασῖο ἀθθοθίαν, ἀπάτη «αὶ οὗ 

Ῥυΐπιις ἀθαϊξ, ἀαΐρρα οὐἤιιβ ΟΟα]} Ὁ ἀ]ΐοτο ἡρμοσμένος 84 βαρδιίοτα “ἡσμοσμέ- 

νος οὐ ἈΌΘΙτασβ6 νἱἀθαπίιν, Μοχ ἡποα οἴπποβ ΠἰὈγ] Παθομπέ αλλ οὐκ ἰαστὶ, οἴο- 

ναι δ᾽ οὐδὲ φρυγιστὶ χ. τ. ξ. 51] νότῶ Ἰϑοίΐο δβϑεῖ, πθοθϑβαυο βϑαπθυθίαῦ. ΙοηΪ- 

οἴπα τηοάπιη πέροξε εἰ ββοἰιε δ πενίην ὈΥἸτα ατη ΠΙΘΙΠΟΥ̓ΑΤΊ, [ὰχ πηΐπιι5 αἰββο!αῖος. δα- 

Ἰαπρὶ, Πος ἀποπίαπι γυῖα σΟπίγδυίατη οϑί, ὃς ἀθἸθνῖ, πὸ οἷσαι πο τηΐπα5 δᾶ 

γμιβθοθαθηϊα ρμεγτπθιοῖ. 816. δυΐθιη δαθείαμη. οἵ οση αὐδάδιη ἀουϊδίομθ ργοπαη- 

τ αύατα ορίϊθ οατπ ογαίϊϊοηθ ἡπαάταί, αἀπ86 τοίϑ. δαἀπμιοάπτη 6] ΠΟἾΓοΥ ΤΠ, . Πμ 5. ν- 

πριηθηβ εὖ ἕευνίάθτη ἱπρθηϊι τορι ϑθηΐϊαί. 
᾿ - 

181. Ε. Μίτον Ἠθιταδηπατ ἴῃ οομθοίανα χαὶ λόγῳ ὥσπερ γυναιχὶ δοααυΐο- 
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5066. Ροίϊδδθ. ΝΟ ἰά ἴῃ τη ]Π] 6 ὈΥ} 5ΘΥΊΠΟΠ6. ἐΟΥτη  ἀαηλ5, π6 ΒΘ ΕΠΟΥ Ὑοτα 

ΔΙΙΔΤΩ 6Χ ἃ]ῖὰ πδοίθηΐεβ μῸ05 δα 14, 46 «πὸ Ἰοαιΐ νοϊαηξ, οεἰγοιπηποαμί. Ἐ]δπΘ 

ΘΟΠέχΑΤ ΠΣ ΟΠΠ]65 ΘΧΡΟΓΕΪ βαπηιβ. “Ὥσπερ γένει δαϊδοξυτη οδὲ, παΐα ἴθ νου 5 

ἐγγύτατα εἶναι Ἰπαϊ, ἀπα6 ργορυῖθ ἄθ γένει, Πἴο δαΐοτη 48 λόγῳ, ἀϊοπηΐαν, Β6- 

ΒΡΙΟΙΕ δυΐοιη δ δὰ απᾶθ βιρνᾷ αϊχοναῖ : εἴ που ἐν τοῖς δημόταις μετὰ τοῦ πα- 

τρὸς ἀχολουϑῶν ἐπλησίασέ σοι χ. τ. ἑ- αὐ 6Χ ἶρθο ψευθὸ πλησιάζειν Πῖο το ρΡ6- 

εἰο ἀρρᾶγθί. Εὐρὸ δ]Γθυϑιη σοπ Υὶβ οἵπὶ ϑοογαΐθ ΘΟΙΪ ΠΟ ΟΠ ΘΊη., Δ] ἴθυατη 56 Υ1ηο- 

ὨΪΞ 6586. ἰπηπῖξ, δὲ 1Π|π|85 ἀπ] θη Τ  βἰτηδομππη ΡΥ οἴροπι ἔπιῖ55θ, μαῆαβ πὸ [ἐθ ΠῚ. 

Φύᾶτο σὺ ἰπδουέο οχηπία ρῥ] ηἰββίτηθ. νάπη. 

190. Α. Ῥεϊοπᾶα βυηΐ νοῦθα ἧς περὶ -- -- χτήσαιτος Βδοίο ααὐΐάριῃ 51- 

ῬΓὰ Ροβίξαᾳ ϑιυηΐ, ΠῚ ἀπᾶνβ ἀθ τ ρίξιν; Πἷο, οογέο 8]1αἴο ΘΧΘΙΊΡΙΟ Ρυόῦϑιι5 ᾿ππ {116 

ΔααΙατηθη ἔπτη οἰβοϊπηΐ. πὶ θὰ βαρρ]θνῖ, αὐΐητιθ τπϑηθῦθ ραβδὶ δαηΐ, 5θηβιτη ψ6Γ- 

ῬΟΥΤΙΤῚ τηΐητι8 ἰῃ 8] Θχθυπηξ, 41 ΠῸΠ ροίοϑέ 6586 -- εἶδ μα ζονέαβ86 οοῃϑδεζζιηι 

ἀαπάπινν 8ὲδ., ὕπτη θηΐμη βοσϊρίσπη ξαϊδβοί -- ἐάν που ταύτης πέρι ξύμβουλοι γε- 

γώμεϑα: 568 --- φιαδομηφηε ζμεγίξ {Πα ψμα ὅδ οδοῖὶ. Μοχ ἰατροὶ πὸπ 80 Ἰοοο 

Ῥοδβίξιιπη. δὲ τϊηΐπηθ πΘΟΘββανιτ ἀδτηπαν!, δὲ οατη ΗἸνβορίο ἢ απία ἀχοὴν 5ὰρ- 

ΡῬΙον,. Κΐο δἰϊδιη ἰπ Τ,υ8. 209. Α. ὅταν γὰρ βούλωνται αὑτοῖς τιν᾽ ἀναγνωσθῆ- 

ναι ἢ γραφῆνα! --- ριο ΤΙΝ Ιερε ΤΙ Η. 
191. Β. Νοὴ δου μδυπη ταπζυπητηοᾶο 56 ΟἸ α5ν15 ΡΟΡῈΪ δαπίζαξιι5. θὸ τηθάο 

ῬΡαρπαῖ. ὙΊΙ46 δαΐθμ ατιᾶτη τη8]6 παθο οΟμδογεαηΐ: τὸ μὲν ἱππ. τὸ τῶν ΣΦ χυϑῶν, 

τὸ δὲ ὁπλιτικὸν τό γε τ. Ἕ. 

1014. Ο. Ορέππδιη Ο. Ἐς Ἡργτηαπηΐ οοπ]δοίιγαιη ἄρτι ργὸ αἴτιον Δα θαθτι5 

ΤΩΔΠΪ 15. ΔΥΥρτ. 1)6 Ρ δὲ 1 Πίθγδσιιπι βἰ πη πα]πθ ΟΠ μ 1118 δα ῬΒ]ΘΌατα αἰχὶ. 

ἘΡῚ μῶν μηδὲ ὁρᾶν τι ἴῃ μῶν μὴ δέοι ἄν τι οοντίσομαα τηοηι. 

195. Ὁ, ἘΔ ἴρβᾶ ἡπᾶ6 ρυ ΘΟ ραδτη τηο]θϑίϊδιη ρος τε ραγίϊοαϊα,, Υϑιηθ 61] 

νίδτη ἰηαϊοαί. 51 ἀπὸ ἴθποιθ. τὸ ὑγιεινόν τε χαὶ νοσῶδες Ἰορϑτητιδ, β5'τηὰ] Π1}81] 

τ ααἹ Ἰη 6] Θηιι5., οἱ 118 --- εἰπεῖν οἷον --- 5Θογβίτη βρθοίαία 'ρβᾶ βιδτη οὐἱρὶ- 

ΘΙ ῬΓοδεαπί. εἰπεῖν οἷον οἱ ὑγιεινὸν σοιηΐπδα 5αηξ οὐπβᾶάθιη θοῦ οηΐ5 ἔουτηδθ, μδθὸ 

ΡῬτΟθἃ 1Π1ἃ οογτιρία. ΝΟ 5ΙΤ ΡΠ ΠΟ ἴ6᾽ ΘοΥγπρίδτη α1οο, 564 ΘΧχ οογγαρία ΘΟΥΤΙΡ ΟΠ ΘΙ 

τη ]6. ΟΥ̓ σΘ 0 [αοίατη. ποά 51 ἐπὶ ρΙδοθί ἴῃ ΒΟΥ ΔΥΤΤη ΘΥΤΟΥΊθτι5 γενεαλογεῖν, 

μαι ἀρϑιιγᾶθ τοΐη! νἱάθου βεϊσροπι πππς δα πιοάστῃ ἀθάποοτε: ΥΓΙΕΙΝΟΝ, 

ΥΠΕΙ͂ΝΟΝ, ΕἸΠΕΙ͂Ν ΟΝ ΕΙΠΕΙ͂Ν ΟἿΟΝ. Μοχ ψα]ρὸ δὲ δὲ δή τοι τοσοῦ- 

τον δήπου μόνον ἴσασιν. Μαρὶϑ5 τηῖμὶ οομνθηΐγα νἴβιιτη δὲ δήπου; δήτο', 4ἀυοᾶ 

ῬΕΙ͂ 56 ῬΑΥΡΑσττη οϑί ἴῃ ἄριστοι τηπΐαπάτιμη 55 ρίοου. 

198. Ε. Ἐροίθ νϑῦρα ὅπῃ γενήσεται πηοῖπῖβ ἱπο]αβῖε ΗἸγβο ἰρίαβ. 

199. Β. χαὶ πάντως ἐχόντων ροξβὲ Ηἰτβομ σία ἀδτηπανι. ΜΙΤΟΥ δυπᾶθμι 

ἰάθιη πη ἔδοῖββθ ἴππα ἴῃ ψουθ]5 χαὶ τὰ μη. ἐξευλαβεῖσθαι τὰ μὴ δεινὰ νἱχ ἴῃ 

ἹΠπτη οδαϊξ, απὶ οὐ ΤῚ5 οἱ Πουηϊηῖθα5 γϑοΐθ αἰ βοϊ, 

1014. Ε. ΤηΜΠ]1 οὐ τηο]θδίο δυχ]ο ϑοηϊθηξίατη ἱτηροαϊαηΐ ἰδία, ᾧμην σε 

εὑρήσειν, «αϊθτιβ 5. ΙΔ 15. ἘΠ ξπν δεΐδτη τ ϑαπια βου 65, ἀππτη πάνυ δὴ πὸ 

ΔἸΐουατη οἵ πΐτηϊβ ΔΌΣ ρίατη ᾿πἰτ τὴ ἴβοπιηΐ, 564 βοηξθηξζδθ ἰθμούθιη ᾿ΘηἸ6 1 60Η- 

απιαπί. Ρυβϑοίοσθα αἀνευρήσοις Ργὸ ἀνευρήσεις τοροβι. Αἱ ϑηΐμη παπᾶ τᾶγὸ α]- 

τϑοία. ογδίΐοπθ αἰπηΐαν ορθτηϊ διοίοσθβ πΠὶ ΟὈ] τα τηδρβ ΘΟηγ  μἶτα νἱἀθαίαγ, 
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βεῖο; οἱ δοβάθιην ρυβθδθηθ Πἰβίουϊοο πὸὴ {ΠΠΠ0Θ που τί, δ᾽ αὐ4 πρὸ ὀμμάτων 

Ῥοποηᾶπτη οϑί. Οπομπίδτη ἀπίθη θα 8 ΠῚ οδί αἰ! αβατιθ. ΠΠΟΥ5. Ταΐο, ἴθ] ἀθυημπι 

ΠῚ} ἔθυυϊ Ρο586. τηδηϊξοδέιση οδέ, ὉΠῚ ΠἰῸ ΠΟ ΔἸ ϊθπιι8 οϑϑοί. ὡποῦ, αὖ ορῖὶ- 

ΠΟΙ, τηϊηΐπηθ ἴῃ ποβύγατη Ἰοοπ σα. 

800. Α, Μη οδὲ πος σ'θῆμπ5. ΓΘΡΥΘΠΘΠ ΒΊΟΣ 5. α86 560 Όγ ϑ8 πὶ ΔΠτς οχ- 

οαδαθϊομθιη. Τ6γ6 ᾿ωπιαηὶ οἰϊηιο ραββη8 68, οαεί. Νραὰθ νϑῦὸ 81 πος ἀϊορη- 

ἄσπι ξαϊδβοῖ ἴξα, βου ρβίββοῦ Ῥ]αΐο. Εὖ ρυϊπησση αὐϊάθιη ἡπᾶ δἰ τοῦ ὡς ἀληθῶς 

γἱβ Ροβὲ ουυθοιομθιν τηθᾶῖὴ ἐμοίδτη ΟἸαγί5. ἀρραγοθϊέ. Τοῖπάθ αἀνϑρώπειον ἅ6 

Βατηδτα ἱπβντηϊξαίθ ποι αϊοϊξαν,, αἀποα οββοῦ αἀνϑρωπινὸν, 568 ροξίιιβ 46 τὸ πὰ 

αα Ποπεΐηεδ ρεγέζηδε, ἀτὰρ ἐοίϊοβ τῷ σείῳ ορροηϊπισ, Ῥοβίγθιηο πρᾶγμα ἐργά- 

ἕεσϑαι δἄθο ρμογίθιηζοδβιιη οϑὲ, αὐ 581 οδοίθγα οτηπῖα γϑοΐς ργοσθάθγθηΐ οἷ 56 η511ΠῚ 

61 τηδχίπιθ οοιπιποπιη ΡΥΔΘΡογθπΐ, πὴ ἔπϊδϑδοῦ ἰο]θογαπᾶπτη. Αοοθαϊς αποά 

οὐδὲν βλέπειν ἄϊοϊ ποαιῖξ ργὸ οὐ βλέπειν πἰδὶ ρϑυϊπᾶθ 856. βίδίιιδβ οὐ βαίνεις 

ἄϊοαβ δὴ οὐδὲν βαίνεις: 6 ἀυγίβοίτηδ, δὲ 118 δρεχθρθβδὶβ β6ὺ ἱπῆηϊίνυιμη βλέ- 

πεῖν, ὉΡῚ ρῥδυίοῖριαμα ααἱνὶ5 οχρθείοί. Τρηΐαᾳιθ 418. ογοᾶρί Ῥ]δίομθιη ἢδδς α1- 

Ε6γ6 γο]θηΐομι -- σὺ μὲν οὖν μοι: δοχεῖς ἀνϑρωπινόν τι πεπονθέναι οὐ πρὸς σαυ- 

τὸν βλέπων ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἄλλους, ἴ; Πᾶ5 8ογ65 ᾿ποί!ογθ Ὁ ϑ'84 Ἰοηρα δἱϊπᾶ 

ἀϊοοτθ νοϊοθαΐ, πϑρα {Ππἄ4͵ αἀὰὸ ρμοβὶίο οἵηηῖα 1114 βᾶπὰ οὖ ἃρίᾶἃ 6586 νἱᾶθθι- 

Τλ115 Ὀγϑθίου ἀππιπὶ πα ἐργάζεσθαι, ἀποά ΠΙΡΥᾶγο ονδηϊάδιη νοθθ ἴῃ εἐσϑα! 

ἀοβίπμθηβ ΡτῸ οαρίπι 5αρΡΙ]θη  ἀοθοίαγ. ΝῸΒ αὶ Δ]1πΠῚ ΘΘηϑατη απ οΥ μτ5. 81- 

[6 ΒαΡΡΙΟ ΐπηι5. Σὺ μὲν οὖν μο! δοχεῖς ὡς ἀληθῶς ἀνθρώπειον πρᾶγμα οἴε- 

σϑαι οὐδὲν πρὸς σαυτὸν βλέπειν ({. εἶναι ν. ῥέπειν) ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἄλλους. 

θατα νἱαθ5. ἀπδηὴ γϑοίο ὡς ἀληθῶς αἰοαίαν,, πο] βἰρηϊῆσαγτθ να] ΠΟΙΏΘΙ Γαὶ ὁ01- 

νϑηῖτο. Πὶ Οταί. 397. Ε. τηῖτα οδί Ηδγιπηορθηΐβ ᾿πέογρϑ]δίίο: Σω. τί οὖν ἂν 

μετὰ τοῦτο σχοποῖμεν; ἢ δῆλον δὴ, ὅτι δαίμονάς τε χαὶ ἥρωας χαὶ ἀνϑρώ- 

πους; Ἕρμ. Δαίμονας; Σω. Καὶ ὡς ἀχηϑῶς, ὦ ἙἭ ρμόγενες, τί ἄν ποτε νοοίη 

τοὔνομα οἱ δαίμονες; Νο Ιοπρα ἃ" 'ρ80 Ρ]αίομπῖθο βϑύϊποηθ ἈΡΘΙ Τα αΤῸ5. ΟΥΘαῸ 

ααἱ ΤΩΘΟΌ τη Ἰεσοηΐ, Ἢ δαιμονᾷς ὡς ἀχηϑῶς χ. τ. ξ.; 

1014. Β. που οἴε: ἴῃ προσποίξι τππίαπάπιη.. Οοπίτα ἴῃ Ποῖ. ΟΠ ο 5. 58. 

. εἰ μέντοι βουλόμεϑ᾽ ἡμεῖς μὴ προσποιεῖσθαι πολεμεῖν αὐτὸν ἡμῖν, ἀνοη- 

τότατος πάντων ἂν εἴη τῶν ὄντων ἀνθρώπων, εἰ τοῦτ᾽ ἐξελέγχοι --- γ65 'ρδθ8 

οἸατηδὲ ογαίογοιπ μὴ πεπεῖσθαι αἀἰχῖδβθ. Ια. ΟΧχ ΘΟΙρΡΘπαΐοβα βουϊρίαγα οὐ- 

ἴατῃ οϑύ. 

201. Α. Πρθοθρὶ Ηρυτηδηηὶ οἱ ΕὙἸΓΖΒΟΒΙ ΘοΙΥθο πθὴ ἀθ απ νἱά. Ηριτη. 

Ῥτδϑῖ. δὰ παπς Π᾿ΔΙοριτη. 



ΌΡΡΙΕΝΌΑ ΕἼ ΟΟΒΒΙΘΟΕΝΏΌΑ. 

Ρ.1. Επίνάθη. Ἐπδπι ἴῃ τϑοῖα Ἰηΐθυτοσϑίίομθ χαὶ δα μθευῖ ἀοοσοὶ Ηδίη- 

ἀοτγῆϊπβ δὰ ἢ. 1. δὲ δὰ Τμοδοίοί. 144. (, ϑεᾶ ἴῃ ἢϊ5. Ἰοοῖβ πὶ δΐοσατη αὐ ᾶδτη 

Ρτϑθίου ἰᾷὰ αποά ἴατη αϊοΐαμη οϑὲ ἀαδουΐ κἰρηϊῆςαῖ, δαΐ ἀπορίαν Ἰοαποηξβ οχρυῖ- 

ταῖς. ἰΐα πὲ ν. ο. τί χαὶ ἐρεῖς Ἰάθπι 5 απο ἀπορῶ δ τι χαὶ ἐρεῖς. 

Ρ. 3. Θιυοᾶ ἴπ ποία ὑτὸ τὼ ἄνδος τῶνδρε Ξουῖρβὶ, γνϑὶ ροϊίιβ βουΐθθτ νο- 

1. ΟῚ Θϑτη οὐϑδῖη ΑὐτΠοδμ 6556 οὐρα αὶ, 5θα ἃ βουῖθα ἔβδοΐδιη. 8:16 ϑηΐτη ἴδοϊ- 

15. ἤδυὶ ροζαϊξ. αὖ γόοθθβ ἵπ τώ γὰξ τυπίαγθηΐατ. 

Ρ. 8. Φυοιπηδατηοάπτη Πἷς ἐπὶ ροξί τε χαὶ ἰηΐδγβιιτη δϑί, ὶς ἴπ Βθρ. ΥὙ. 

882. Α. χαὶ πρὸς αὐτὰ ἄστρα τε χαὶ τελευταῖον δὴ τὸν ἥλιον, 4π868 ορείπιθ Ρτο- 

ἐβαπηέ 5ου θατγατη ἱτηρϑυϊταθ ἐγ θαθπάθπτη οϑὲ ἀποᾶ πρὸς αὐτὸν ἀπίθ τὸν ἥλιον ἴῃ 

ΟΠ θει5 ΠΙΡΥΣ ᾿πνθηϊζαν. ππᾶθ ΟΠ 65 δα οπθ5. Θσσαρανί. 

Ρ. 13. 8.4 ἔπ. Ρῖὸ ὡς οὐδὲν ὄφελος τηλ]τη ἢ οὐδὲν ὄφελος. 

Ρ. 32. 12--18. Ῥτὸ οἵω προσεύχομαι τηϑ]τη οἵἴωπερ εὔχομαι: πϑιὴ προσεύ- 

χομα! νῖτη μαθϑθὲ ἃ 5πηρ οὶ γευθο Ρ]δπα αν ϑύβϑιη. 

Ρ. 80. 92---δὃ4. Ἠεϊηδογῆμς εἰδένα! ργὸ εἶναι οοη]οῖεθαι. Ἐρδοῖθ; βθα ρύϑε- 

ἴεγεᾷ ὄντας ροβὲ σοφοὺς οχοϊαϊθθα οουΐαμη εξί. Θιδθ σϑτὸ ββαπππέαν μϑια τηῖ- 

ππι5 τηθηθοβᾶ βαηΐ: ἐγὼ ἐπιδείξω χαὶ σὲ ταῦτα τὰ Ξαυμαστὰ ὁμολογοῦντα. Ουγ 

ἢδθο ἀθ 56. βιδαπθ βοϊθπε ἴῃ 6 ΠΠρὶε ϑοοταῖοβ ΝΟ ϑαϊθοΐατη δϑὲ περὶ σαυτοῦ, 

Πραὰ6 Α]πα απϊάαπδηὶ ππηᾶ θ᾽ ΞΌΞΡΙΟΔΥΙ ΡΟββθυατιβ ΠΟ ΠῸΠ ΔΙΉρΡ]Ϊὰ5 46. βάρη ααϊ- 

Ῥὰ5 απΐθα Ιοαπὶ Επίμγἀειηπα. Εὖ αὐϊὰ δὲ {Ππᾶ. ἐπιδείξω σε ὁμολογοῦντα ῦ 

γῈ] πος ἀϊοθπάθπτη οταΐ: γασίαπι μὲ εοπἤιεατέξ, αποᾶ οββοὲ ἀποδείξω; τεὶϊ, 

ἀενιοηϑέγαῦο τεπὶ ἔρδατι τΐα 86 ἤαδεγε. ϑεὰ απὶς ππῆσδπὶ 5ἰς Ἰοοπίαβ οϑὲ: ὅ6- 

γποπδέγαϑο ἐξ εοηἤίέεγι ξ Φᾶτηνθ βϑίϊβ πιϑηϊξθδέατη αϑί ΟἿΣ ἰϑηΐϑθ τπο]θβίϊδ οϑϑϑ 

νὸχ ἑδιμολογοῦντα ἴπ ορεπιο Οὐαϊοα πο εοπηραγοδῖ Νϑιὴρθ {Π|5 ΠΥ βοσῖθα 

Ἰδοϊοποιη ἀερτανδίδτη οτηϊξοσε τηϑ]αϊῦ: αἱ Οἱ 5] ηΐδηϊ ἕοπίθμη ἀθβουῖρϑὶέ ΘΟ η͵6- 

οἴπτθ Ξᾶηϑγθ οοηδίπβ δῖ. Θαοᾶ 51] πᾶς τοϊθοΐβ. ]Π]ᾶτὴ 6 βθῆβιι θεῖ ῬΥΓΟΡΟΠΘΥΘ 

Ἰοθὲ ἰὰ τηΐηϊ τορρουῖββθ υἱάθου ἀπὸ δ Πηϊθθο ΟἸηπΠ65 αᾶ5. ΞΏΡΥΤΆ ἸΠΘΙΠΟΥΘΨῚ αἰ - 
Ε΄ οα]αίο5. αἰπδιραπίαγ : ἀλλ ἣν, ἔφη. ἐξελήσῃς μοι: ἀποχρίν α σϑαι: (δἷς 165.), ἐγὼ 

ἐπιδείξω χαὶ σὲ ταῦτα τὰ Ξαυμαστὰ ἁμοίως ἔγοντα. 

Ρ. 51. 19. Βεοῖς Οοδθοίαβ νοσθθ5 ὴ ἐγώ εἰϊοίθημδξ 65 ππομαῆ. 

Ρ. 38. 29τ. Ὁ. Μεπιογαῖα αἷρηᾶ δϑὶ αὰ86 Πὶς σους ἱπίου ΟἸΔυκίδπατη 

εἰ Οοἰπ!ηΐαπατη αἰπογοραηίία. ἀπογατα πἷἰς εἶ μίαν χεφαχὴν ἀποτμηϑείη, 116 εἰ 

κἰν 

ὡ»ὦν. Κῶν, 



ΦΠΡΡΙΙΈΕΝΌΑ ἘΤ ΟΟΚΕΙΘΈΝΘΑ. ΘΙ 

μίαν χεφαλήν τις ἀποτέμοι οΧΗϊθοί. 51 δποίου ἰδέ ΕἰὈτὶ ϑἰδηάαιη δϑὲ, ργϑϑίο- 

τη οὐῖξ Ἰϑοῖῖο ἀαδιη Ηδυηδηηπη βοοαί5 ἀθαϊ; 564 Ρυῖοῦ Οτδθοϊίαι 5 56 η58 

ἴα θαΐο τηϑρῖβ 56. οοιμηρηαί. Θαῖρρο ροβδὲ νϑυθατα δοῦν απι ἀαίντιβ ΡΥ ΟΠΟΙηΪηἶ5 

Ὧ66 ἈΌ6556 σοτημηοᾶθ ρμοΐοβί, οἵ, 5] δἀὐάδίαν, Ξϑηξθηξϑτη τηΐητ5 ΘΟ ποϊπηϑηη οἴῆ- 

οἷαί. Οοηίνα χεφαχὴν ἀποτμηϑείη οὐαβυποαϊ οϑὶ σοηβέγιοεῖο, αἀαδθ ΥΘΓΩΤΊΔ ΕΘ 

δ ο1]6 τόσο ροίεταιί δὰ (δο Π]ογθὰ βϑηξθπδιη ΘηΔΥΥ Αἰ] ΟὨἶ5 οὐρὸ 86] οἱ θη άδηι. 

Ηδηο ἴπ τηλρῖπο ροβίζατη ῬΓῸ οογγθοία Ἰθοίΐομα νἱαθίυυῦ Ὠϑθυββα 15. πὶ ΟἸδγκίδ- 

πὰτὰ ἀθβουρϑὶδ: ἰΐδαθθ οἃ τϑοθρία δηϊαῦθδη Θχρυ τ. Οπθίθσυιθη. πόνϑῖὰ ρϑιΐθβ5 

αἰ ΒοΙαμι, αὖ γοσαηΐιγ,, Ἰοοογιη, απ ΟΥἾοἷ5. ὉΠ τηονϑηΐ., τηϑρ ΙΒ ΓΟΥτὴ 58- 

Ῥἱθηξατη οχογοθηΐξ, ἰθοΐοστοβ Ἰοηρῖβ δηποίδιοηϊθαθ ΟὈγταπηΐ, οχ ΠπῸῸ ὑπὸ ἔοηΐο 

οΥὐαπίαγ. ἘΠῚ Θῃΐτη ΤΩΔΥΡῸ ΟΟΙΊΤΠΠΠΡ ΟΥ̓ ΘΠ ΔΥΤΩ ΤΟΥΤῚ ΤΟΘΡ ΘΟ] Τὴ, ΘΟΥ- 

ΤΟ Ομ. ψνίαγατα Ἰδοϊϊ μη. νοσατη ἴῃ ΒΟΥ ΡΘηΟ ΟΠ ΒΒΔΥαΤα.. ΟΟΙΤηΘηἑα ο- 

ὙΠ ἴῃ ΥῸ5 δὲ Ὡοχηΐηα: (αἴθιι5 ἀοοράδηΐ Ἰθοίογατη 5ϑηίθηςο διοίουθμ ν 6] 188- 

ἀδηθαπη ν 6] ἱτηρυο δ ϊι πηι, ποπηπα αατη δὔϊϑιη ἰυυϊἀθηΐατη. ΝΟ δϑύ ἸρΊΓαυ τηϊ- 

τδυᾶάστη, 51 αὑδὸ δα ᾿Ἰδοπηδτη ᾿πηρ]Θπἄδηη Ξαρροάϊίανοναξ ΥΘΟΘη50 1 ΡΥῸ 5|ΠἸΡ]1οἱ 

Βηϊτηθ ἀν ουβίοηθ ΠαθΪα ἃ ΠΌνΑΥΙ 5. ἴῃ πονὸ εοάϊοθ ἀθβου θη ο ροηϊα 5. ργϑθίου- 

τηΐδϑα 5ππΐ: α86 οοπέτα ᾿η θυ ρυ ἰδ οἶδ σταῦϊα ἐπογϑηΐ ἀρροβίΐα, τηϑ]]!]ούθτη Ἰθοίϊο- 

ΠΘΠῚ οΟμἑΐπΘΥα νἶἰβὰ σοππΐηδ νοΥθα θ 5646 δχίαισθανθσπηΐ. ΝΟΠΠΙπ 81 Θἔ8 ΠῚ 

ἐδοίατη δϑὲ αὖ ααὶ Ἰαδϊοίπτη ν 6] ἤθη ΠΡΟ θηΐ ν 6] Θχθύοοθ 0 δπαογθηΐ, νοῦ 

Οὔ [1515 ΘΟΥΥΘΟΙΟΠ65. οὑτη τη Πα, τ685 σατη ΧΡ] ΟΠ ἶθιι5, δὲ σϑυηΐηδβ Ἰοοῖ 

ΘΟΠΕΓΟΥΘΥ͂ΒΙ ΤΘΟΘΉ5ΙΟΠ 65. ΘΟΙ  Π ΠΟΥ πὶ γοργαθϑοπίαν ουϊηΐ. ΟἾ͵ὰ5. τοὶ ΘΧϑιηρ] τη ἴῃ 

ΜΙαΐαπα τἱηὶ ἀοίθχῖβθο νἱάθου. παοιβαθ, αποα βοίδτη, πο δηπηϑανθγβαη. [ἢ 

588. οχίτ. Ἰερίίατ: δόντα λόγον χαὶ ὑποσγόντα χρίσιν περὶ ὧν ἄν τις ἐγχαλέσῃ, 

τότ᾽ ἀυνύνεσθαι τοὺς ἀδίκως ἐφ᾽ αὐτὸν ἐλθόντας χρή, [καὶ τότ᾽ ἂν ἀδιχοῦντας 

ὁρᾷ τις,] οὐ προαναρπάζειν χ. τ. ξ-ι Θυδθ ἀποίηϊβ ἱποαϑὶ νατίδτη Ἰθοιοποπὶ Θοι- 

Εἰποπέ συϊσαία Ἰοηρα ἀθίθυϊουθια: βο]οοί, τότ᾽ ἂν ἀδιχοῦντας ὁρᾷ τις ἀμύνεσθαι 

χρὴ χ. τ. ξ. 

Τη ΡῬΙαΐ. ον. 184, ὀρούδιη ρογᾶθί ααἱ δ᾽᾽αυϊα ὁχ νοῦ μῶν δχίαπαθυθ νο- 

Πποτῖδ, πᾶ απᾶθ ἴατη Θχοορίίαία 5σπηΐ, μόνῃ. νόμῳ οἷ 5ϊπη}Π18,. ποῦ διιπί ἡϑιοῖ. 

Τιοσατη ἀθβουῖθαπι.. αποιπδατποάπη ἃ ΡΙδίοηϊβ τηϑηὰ Ρῥγοϊβοξαμη ἀΥθ τοῦ: ὥσπερ 

γὰρ ἡμῖν νόμος ἐπὶ τοῖς ἐρασταῖς ἦν, δουλεύειν ἐθέλοντι ἡντινοῦν δουλείαν παι- 

διχοῖς μὴ χολαχείαν εἶναι μηδ᾽ ἐπονείδιστον, οὕτω δὴ χαὶ ἄλλη μία ἐχούσιος 

λείπεται οὐχ ἐπονείδιστος. Αα νεῦρα ἄλλη μία δἀβουίρϑιῦ. συϑιητηδίϊοιιβ, μῶν 

δουλεία. Νοίηρο ἱπίον. ὁδὸς οἱ δουλεία ἀπθιταθαῖ, ἀασπτη δὲ βαρϑυϊουῖς βϑπίθηξϑο 

- μία δὴ λείπεται ὁδός --- τηϑπιοῦ οϑϑοί, εὖ δουλεία οἴῃ ξχούσιος τηθ]ῖπι5. ἡπηρὶ 

δῇ 80 δυριμηθηίο ροβία!ανὶ βϑηΐνγοί, υοα νϑῦοὸ ἴῃ ἰπίτϊο ἴΐα οοΥγαρίπτ δγδΐ 

αὖ πΠῸ]10 5επδι ἔστι γὰρ ἡμῖν νόμος, ὥσπερ χ. τ. δ. Ἰορογθίασ, οο αομοάο 

ἐδλοίατη 5ἰξ θχριοδία ἴδοι!θ οβίύ. ὥσπερ ἴπ οὐϑίϊοπῖ βϑυῖθ ἀαπτη δϑβοῦ ργϑοίου- 

Το ΐβϑατη, ροβίθα ἰπ τηδυρῖπ6 βογϊρίαιη δύ. αὶ νϑῦο οοἀΐσοιῃ, ἴῃ ἀπὸ πος ἔβοίαηι 

εδίέ, ἀθβουθοθαῖ. ψοθθυη ΟΥηΐβϑϑη ΠῸΝ ἴπ 5υϑιη 56 ἴπ θαι ἀαδιη Πιοιβαπθ [6- 

πὶ βϑάθιη στοροβαϊῦ; πη θχογέι5 δέ δ] αἷβ ἰγαίϊβ Μιιβὶβ πϑίπς οομπ]θοίου ααὶ 

ασπιπὶ τηδηϊξαβίδιη ἰϑσιπαπι δηΐθ γὰρ δηϊτηδαν ου ἰσβοῦ, ὩΪΠ1] ὉΠ 510] ἐαοϊθη ἀπ τ 

τδίαβ δὲ ἀπδτα αὖ νου θαμν ΘΟΙΠΤΪπδβοθγθίαν. ἀπο οαπ νόμος οομδίβίθγθ ροβϑϑῖ 
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Τρ. 188. Α. ρῖὸ ὅτι δ᾽ οὐ μόνον ἐστὶν ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς Ιεσοπάσμη οὐγ, ὅτι 

δὲ ἐπὶ τ᾿ Ψ. οὐἦιι5 Ἰημογργοίαξίο ἐιουῦ, οὐ μόνον δέ. 51. ἄδθιππμη ἐπὶ ταῖς Ψψυ- 

χαῖς ᾿π} ΠΠ]ΡῚ ροίοβῦ, απο δοᾶθμι βοηβιι αἴοὶ βο]οῦ απὸ ἐπὶ τῶν ψυχῶν (51 ἴῃ 

16ρ5Ὲ. 194. Α. νἱχ οτϑᾶο Ρ]αίομπθιη ἴπ ἀπὸ δἕαιιθ θοάθιη οὐϑίϊο δ ΤΠΘΙΩ ΤῸ Ροϑβὶ- 

[ἄχτι ἔιΐβ56 ἐπὶ τῶν δούλων, οἱ ἐπ᾽ ἐλευθέροισι); πᾶτῃὴ ἀποᾶ να]ρὸ ᾿ἰπέουρυο- 

ἰαυὶ οοπϑηΐιν, ὁ ἔρως ἐπὶ ταῖς ψυχαῖς ἐστίν νοῇμθιπθηΐου ν υθοῦ αὐ ἰρ5ὶ ἀγαθοὶ 

1 61] 6 οῦπιυ! {που ΞΘ ογὰνἸββίπη πὶ δὲ οοηΐνα νυρσαίδιη ἸΘο ΟΠ 6 πὶ δὲ ΡΥῸ πο- 

δίχα οογγθοίίοιιθ υρατηθηξιτη ἰοέϊιι5. πϑηϊθηςαθ δὐγποίαγτα. ὅϑοῖο ΟΠ] θοῦ 5. ποῖ- 

Ἡ1105. αποᾶ ἢ Ῥγονὶ ογδίΐομθ αυγσδηα νἱάοαίιν ἰζογαῦίο ἴῃ Ἰοπρίοτο ρυαίϑτῃ 

πρρ] ρθη αμι Πα ΡΘτο. ϑ'ιϑα ποὸη δῦ οἠηηΐθιιβ ΓΘΒΡΟ θη τι, πθὸ 84 οτηηΐδ. 

Ρ. 41. 30. ΤοΙοαῖαν μόνω τποποηΐο ΟΟΡεΐο. 

Ρ. 40. Ἐρτορῖθ οομῃ͵θοίαναμη. Πηθατη ΟΟΠΗγτηδηΐ απ ἰηΐγα Ἰθριηΐαν Ρ. δ 7, 

21, 564. (181. Ο---Ὁ.) 

Ρ. 48. Ρτορ. ἥπ. οὔτοι τ. Απέϊαιπιιη. ΟὈΙπτιῖδβο ν᾿ θέσπιν ταὖ ΠΌΓΑΥΙ ἱπέου τοι 

δὲ τι βποίαδηζοβ αὐσαμγατιθ ἀατη βου. Εχ ααΐριι5 οαπϊάθηι τοῖ ργαθίπ!  ΥἽπι ; ἴτη0 

η6 Θτδθοιμι απΐάθπι 6586 οὐθάο οὔτι αὐτὸν ἔτι γιγνώσχω. 

Ρ. 49. 1. ΡῬήὸ μέμνησδε αἀποά ἴῃ ροβίουϊογτο ἰοθὸὺ Πἰυγϊ ἱπιργοϑδὶ Βαθθηΐ, 

τηᾶμι Θχαγαῦ ἐμέμνησσαε ἀδηΐ, Ἐοτγίασβο Ἰρίξιν ἐπιμέμνησθε βου θομάιπη τι 6ο- 

ἄδπι νοῦρο Πἷς απὸ βαργὰ πἰδίασ: ϑάμα ἐπιμέμνηται ΞΣωχράτης. ὙΙάθίαν οθη- 

ἐγασίαμι ἴῃ ρουίροίο αἴαπιθ ἴπ Δουϊδέο βουῖ: αὖ ἀπηὶ παρ] οχ μέμνημαι, α04 ΟἸΏΠ65 

βοῖπηΐ, ηιοηνθγυὶ εἰσι ῆοαὶ, ἐπιμέμνημαι 510 ηιενεδίογιεμι γαοῖο. Ἡυ]ὰ5 δουῖβίπιβ. οϑὲ 

ἐμνήσθην, 1Π1π|5 ἐπεμνήσθην. ΜῸΧΣ ρῖὸ φοιτᾷν Ιορὲ φοιτᾶν. 

Ρ. 49. 4 ἃ ἤμ. Ἐονίαβδβεα ἡμᾶς ἴξὰ ἀρίθμαϊ! ροβδὶρ πὸ ΠῸἢ τοὺ 6. 858 5664 

οἰἴδιι ἄθ Μεϊοβϑία, ὃς αὐτῷ συνεσίτει. Ἰοαφπαίιτ. 

Ρ. ὅ8. 11. Τεϊομπάππι ἂν ἀποᾶ ἴῃ πᾶς οαϊίοπο ροβ ἐπιφανέστερος ἰγγορδϊδ. 

1014. 21--- 233. Ιμδρὲ αὐδηίοοῖιΒ, χαὶ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τοῦ διαχρι- 

τοῦντος δοχεῖ μοι εἶναι ἡμῖν ἡ βουλή. ἘΠ ἐπὶ αυΐάοτα Παροπὲ 1ΠΡν] 

ΟἸΉΠ65, 568 ἔτι ΔὉ0 οαϊίουίθιι5 ροβί Ηεϊπαογῆμθπτη ραδδίτη τϑοθρίπηη δὲ; απᾶθ 60}- 

" Ἰοοῖατα Ρ]ὰ5. ἀπδηὶ πηπτὴ νἰζατη ἰπἰδοίαμη το] απ. Οδοίθγαμπη πθῖηο δϑέ μοάϊα 

απ ἰμίοΠραὶ ἧπὸ 5θηβι τὸ ἐπὶ τῶν χριτῶν εἶναι αἰοαίαγν. ὥσπερ δαΐοιῃ ῥτὸ- 

Ῥίορυ {γα 5] ΟΠ ᾿πβϑυσιμι οϑί, ἀπάτη πβαπθ δα ἤπθυη ΟΥ̓ΔΕΪΟΗἾ5. ΡΘΥΒΘα ταν, 

Ρ. δ4. 16. Πιυϊαγία, τηΐηὶ παβρθοία ἔπουιηῦ ὅποιοι ἄν τινες οἱ παῖδες γένων- 

ναι, ἀαϊραβ τϑοῖδὶβ οὕτως ποὴ Βαρογθί απὸ Υϑίθυυθίαυ ἢ ΠῚ ΠῸῚ Θϑὺ δ] ΒΟ 

αὖ ἃ ἀποραβ οοπίγαυ 5 χρηστῶν οὐ τἀναντία Ροπάθγθ μῬοβϑίξ. 

Ρ. ὅ9. 18. ὑπὸ χρηστῶν μόνον. Πηο μόνων. 

Ρ.- θ0. 06. ΤῬοϊοπάππι δὲ πὖ 56ηβῖι5 5, Νεῴιθ βαπε δα ψιαθ αταῖο μεζοθνε 

ηιοηιΐὶ δὲ ψια αἴία ογαίΐίο ἱπέεγεοδδβεγίί. δὶ δὲ τοῖποαβ ἀαππῃ τὰ πολλὰ ο΄ οὐ 

πᾶνυ 5101 ορροπϑηἝι ποὸρ νἱᾶθο πᾶ γαΐϊομθ ἔα]βαμη {Πᾶπὶ ᾿πίθυρυϑίδ ποι ἔοΥ- 

τη]86 οὐ πάνυ, ἃ ποΠΠ1]]15 οὐ ᾿πίθυ Ὀυΐπηο5 ἃ ΠΟΙ ΔΙ άβομο ποϑίτο ἀθίθηβδιῃ, τϑἔρὶ]- 

1.5. Ναραθαΐ νἱν ρουβρίοαχ δὲ τππ] ἰξαυίϑη ἀοοίιι5 θατη αὙδθοθ βοῖτα αι οὐ πάνυ 

παινα «ἀπιοάνηι κἰσηϊἤσανο ογοᾶθτοί. ΟἿἱ ορέϊηθ γοβρομαϊέ σὴν οἰθρϑης5 ἱπρθηϊὶ 

Ἑδιννατᾶπβ Οὐρ, οαπ5 ποία Απρ]ϊοαθ ΟοΥρῖαθ νυ βίοηὶ βιθ]θοία ἀρ ηἸδβίτηδ δὲ 

486 Ἰορδίιν. αοᾶ δαίθιη ἢουὶ ρόβϑθ οσθάπηξ ΠΟΒΏΜΠ)Ι τπὖ πἰτϑτηααθ Βαθαουῖν 
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βου Ποδ οπθη, (56. ποῖ αὐηιοάηπι οἴ ργου δι ΠΟΉ..)}) Ἰᾷ νΘΥῸ ΘΟΙΠΙ ΘΠ) 6556 α- 

ΘοΥ65. ΒΟμΝΪππτὴ πολι ἸηοὯο Ογδϑοϊζαΐθηη 564 οὐπηΐηο ᾿ἰηρτιαθ οἰ] ππ5ν15. πϑση ἴρπο- 

τϑηξατη. 

Ρ. 61. δ. Ιμϑροπάσιῃ, ἀρ οὖν (οὐ) τοῦτό γ᾽ ὕ. ὃ. Ηἰβ ρϑιιοα δα]ϊοίδιη. ατὰθ 

αἰξδηΐαβ Ἰϑοίου δα νᾶυοβ απὸ5 ἴη δρἰβίοϊα ἰγϑοίανὶ ἸοθῸ5 θυ που ᾿ἰηξ6 Πρ. 

Επὸ οἱ Ἐχ Ἄοοηΐιβα οδοθσπηΐ πὲ Ἰοοι5 ἴῃ. Οδα. Ο0]. 1218. Ἰαξουρυθίοβ ΘΙ βου. 

“Ὅστις τοῦ πλέονος μέρους χρήζει τοῦ μετρίου παρεὶς Ζῴειν δα. δ5ὲ νοΥθουττι 

βέσιιοῖιισα πῇ 51 τοῦ μετρίου ἃ παρεὶς ΤΟΡῚ ΡΟΠδ5 ἴῃ ϑυηΐίαχθοβ γΘρΊ Π]Δ1ηὴ ΡΘΟΟ65, 

βίη ἃ πλέονος Ρομῃᾶθγθ βίδίιδβ, παρεὶς 5ΐπθ οᾶξιι γϑ]ϊούιτη δα ζῴειν Ρϑυ ηθ γα 

νἱαθαίαν. {Πεγίαιιθ ἱποοτηπηοο τη θθουῖβ, ἱ παρὲχ βου θᾶ. 

σὲ ν εὐ ρ, 5ἷς ἄρ᾽ οἱ ἂν ἐλο  Πἴτπθ ροττηαίανὶ παι ρϑῖιοα δχθιηρῖα ἀθοϊαγδηΐ. 

πίε παθο ροποπᾶνμιη αποᾶ ἴῃ Οεᾶ. Οο]. 1866. Ἰερίξιν: ἢ τῶν οὐχ ἂν ἡ τὸ σὸν 

μέρος, υδὶ ργανῖίον οἶδ ηαἸ Δι. 65 ἂν ἴπτη Ὀγονΐ ἰηΐθυνα!]ο ᾿πα Π]Πο. γϑρϑεϊιμη. 

Οοπίέτα ἢ τάρ᾽ οὐχ ἂν ἢ Ιοφοπάππι 6556 βιιδᾶθην Ἰοοΐ Ῥᾷθηθ ἰμπηιπη ΘΓ Ά Ὀ}]186 8. ἴῃ 

«αΐθιι5 ἤτοι οὗτοι εἰ εἴ τοι οἴπὶ ρᾶνοι]α ἄρα ἡπτιριπέιν. 

Φαοιηδηπηοάπτῃ ΕἸ Ίρὶ 65 ψΘΥΡθῸ παρεμπολᾶν ἀϑὰ5 δϑί ργὸ 2ωϊενε ν8] ἐπ ογ- 

γΟγεπι ἔπαδιοενε, 5ἷς ϑΟρῇοοῖο5 ἴῃ Α͵δοθ 918, ἀρ ἠμπόληχά σ᾽ ὥσπερ ἡ φάτις 

χρατεῖ. 56 ἴῃ ῬμΠοοί. 579 διεμπολᾷ πο ροίΐεϑβέ οἵ τί βἴπη] οἱ μὲ Υϑροσθ, δὲ 

ἱπθρίβ απδεγεγεὶ ῬΗΠ]οοίθίθβ,, δ) πῖ6 πιθυοαΐον' σεπαϊϊέ, Τιοσου μι 5 ΞΡΙοΟΥ ; 
᾽ 

τί φησιν, ὦ παῖ; τί ποτ 
3 τ -“ ᾿ ΄ 

ἕμοῦ χατὰ σχότον 

διεμπολᾷ λόγοισι πρός σ᾽ ὁ ναυβάτης:; 

519 ἰδηάθηι ἀρραγθί οὰν διεμπολᾶν, ποη πὖ ἴῃ ν. 808, οὐ Απίρ. 1086. ἐξεμπολᾶν 

αἰχουῖε: ΠΠπα δηΐτη οϑί, σεγόα οἰπὶ αἰέξεγο «οπιηυμέανε, βέϊριζατί, ἀαοα ἐλοϊπηΐ, ααὶ 

ἴῃ τ θι5 γ θη] 5. πππαϊπδηΐαν. Οὐηΐτα ἴῃ Απἰρομα 1085, νϑηαδθμαϊ 56ι [8]- 

Ἰ6ΠᾺ1 ποίϊο βου θαγττὴ πορ]]ροπία οὈβουναΐα οϑί, ααἱ νου τη Δ] Θ πη ἰηνχϑυιηΐ, 

χοὐύδὲ μαντικῆς ] ΓΑπραχτος ὑμῖν εἶμι, τῶν δ᾽ ὑπαὶ γένους [ ἐξημπόλημαι 

χαάχπεφόρτισμαι πάλαι. Τωϑροπάμπιῃη ἄπρατος. ΝῈ ἐπ ναξοίγυίήβ χιιἑάεπι Ἠοτι μη 

7ναικάεηι σεβέγαπι εαρογέιι5., δε αὖ ἐπ σέπεγε (55. ναίαση) 2αηιαζη πιδρ οί γέξοι 

φεηϊὶ. 

Μ οΥθιιτη. ΟΥηἰββιιηη ἴῃ οδιιβα δὲ οἷ" ΠΟαΪΘ ὩΜ]10 5οηβὰ ἴῃ Ρ]αΐ. Οοην. 900. Α. 

Ἰεσαῖαν : τοῦτο μὲν τοῖνυν --- φύλαξον παρὰ σαυτῷ μεμνημένος ὅτου. Τιοροη- 

ἄσπι μεμνησόμενος ὅπου δεήσει. 

Ιη θην. 208. Α. διὰ τούτου χαὶ ἡ μαντικὴ πᾶσα χωρεῖ χαὶ ἡ τῶν ἱερέων 

τέχνη, τῶν τε περὶ τὰς ϑυσίας χαὶ τὰς τελετὰς χαὶ τὰς ἐπωδὰς χαὶ τὴν μαν- 

τείαν πᾶσαν χαὶ γοητείαν. ϑ'ίϊ5 δϑὺ βϑηΐξθηξίδηη Ἰθρῖββθ αὖ μαντείαν οι ΠΟΠ 

51ππὶ ΘΟ ρατ6 να πηῖ5, ἴῃ ἀπο μαγείαν αὐδηῃέοοίι5. τϑαπιχθυΐτη. 

τη αο 5 υ ΠΑ Όδτη εἰ οὐ οἱ ἴῃ οδιιβα δϑί σαν ᾿η080 Δ] ΘΥΤη ἴῃ Δ] ΘΥΊΙΠῚ 

ἐδ βίου, τη αἰΐζθυαμ) ΔῸ ΔΙΐοτῸ ὩΡδουρίατη 5. ΤΙῃ Ορά. ΟὉἹ]. 1378. ποὴ ἅι- 

Ὀἱΐο τϑρόποῦα οἱ τυφλοῦ πατρὸς | τοιώδ᾽ ἐφύτην. [πα ΡιΙαί. ΒΕρ. 1. 538. Α. 

εἰ οτηΐββυιθη ἰοίδτη βθπξθηίατη ΡΘβϑυμηάθαϊξ. Τιορίξιν, Οὐχέτ᾽, ἦν δ᾽ ἐγὼ, ὦ 

φίλε Γλαύχων, οἷός τ΄ ἔσει ἀχολουϑεῖν, ἐπεὶ τέ γ᾽ ἐμὸν οὐδὲν ἂν προθυμίας 

ἀπολίποι, οὐδ᾽ εἰχόνα ἂν ἔτι οὗ λέγομεν ἴδοις. Ἡσοοοΐπο δϑὲ ἄοθοσθ, πα ουθ μὴ 

δας ἀβάὰθ ρϑυἀπούμπμη ἰϑηιϑιὴ ἈΠΓΘΥΪΟΥ νίαθ ωρδύθιη ἃ 8586. αἰπηἰίογα ἢ Αἰαᾳαθ 
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μος ααἰάριη. βαθσαδθ ἴογθὶ ἸηΠπηϑηϊίαιίῖα. ; ατοὰ νογτὸ ἄρ 56 ργδϑάϊοαγθ νἹάθἔασ, 

ἈΥΤΟΚ δ ἑδ6. ποῖ ἴοσθηδθ. ρα αἴιλθ 5ϑαιιῦαν ταϊγα ὉΠ] 6} ᾿ποοηβίδη αι. ΒΟΙΩΪ 15 

ΡῬιοάογθηΐῦ, αὶ 1Π|5 ἰρϑὶς 46 γθθὰ5 ΟἸδιισαλη ᾿π θυ ΟρΆΓΘ ρουρὶΐ, αα86 Δα ρΡαγϑια 

1Πδτα ταρίοπθῦ. ρου πθηΐ, ἀὰὸ ΟἸαποαμι 56. 5θαὰὶ ρο5β6 παρϑγνογαῖ. ΟἸηπθ5 Πδ6 

αἰ βου]αῖος. ἀμὰ 5ΎΠᾺ08 ἰηβογία ἰο]]θαΐαν: (εἴ) οἷός τ΄ ἔσε: ἀχολουϑεῖν. ΟἸὈΙ οΥ 

τροπογα Ἰἰοθαΐ ρΆ]10 ἰπΐτα Ιοσδπᾶπμι 6556: οὐχ ἄλλη τις ἐπιχειρεῖ μέξοδος ὅρῳ 

περ!λαμβᾶνειν. 

Οὐϑέϊομὶβ βισποίασϑμι ρϑηϊίαξ νου γὰρ ΡΥῸ γε τηᾶ]6 Ἰθοίπτα ἴῃ Ρ]αί. Οοην. 

182. Π. ϑαπίθηξια εἰς φοπεϊηπδπᾶα δϑὲ: οὐ ῥάδιον χατανοῆσα! ἐνθυμηϑέντι γ᾽ ὅτι 

λέγεται, χρ τ: 

Ῥαυτοἰρίαπι ρτὸ σϑηϊίνο ῥ᾽ ασα] Παθιξατη οὐ ϊδυη τη 56 η581 οἰβοῖϊξ ἴῃ. Οεᾶ, Οὐ]. 

1024---ὅ. αἱ τηπίαΐο δοοθηΐα βουϊοὶ οροτίο; ὥς σοι πρὸ πολλῶν ἀσπίδων ἀλκὴν 

ὅδε δορός τ΄ ἐπαχτοῦ γειτονῶν ἀεὶ τιϑῇ. 
Ῥαυεαϊπ5ἰπηῖβ ΒΙΡΡΙ θη θητῖ5 ᾿ηφαϊπδίαμι δϑὶ Ῥ]αξοπὶβ σοηνίνίαιη. Ψ Ια αδὶ δὰ 

γερὰ (180. Β.) Θειότερον γὰρ δαάϊαϊε ποβοῖο πὶ ἐραστὴς παιδικῶν - ἔνϑεος γάρ 

ἐστι. οὐ τθοχ δπίθ μᾶλλον ἰάθη. ψ8ὶ 6᾽15 βϑηιθῖας τῆς Αλχηστίδος ἰηΐογϑῖς ; το- 

Ἰίψιια οηΐτη, ἀδιηπαῖα 118 αὐϊάθιη ἃ Ὑ ΔΙΟΚΘΉΔΟΥΟ 58 πᾶ 6556 οχϊδηο. ἴη 184. Α. 

Αρδββ ἰμβιῖβα 118 χαὶ τοῖς μὲν χαρίσασθαι, τοὺς δὲ διαφεύγειν. (516) πατὰ διαφυγεῖν 

βαϊζουῖς τηϑαϊοίηδ οϑὲ, δϑαπθ ἕδοία τηοστῖαο, αἱ 5ϑὲϊ ἃρρᾶτοί δχ 1115. τοῖς μὲν οἱ 

τοῖς δὲ. απδὸ πΐο ἀθ ἀἄποθι5 δηιδίοσγιιμ σ᾽ πθυῖθι5, 564 ἴῃ Ργοχῖτηο σψ ῦϑα ἀ(6 διηᾶ- 

τοτῖθας δὲ δυηαβ π΄ Δα οπίασ. [Ι͂ἢ 178. Α. Ἔχρα]βο τὸν λόγον εὲ ξχάστονυ ἴῃ ἕχα- 

στὰ ταυϊαῖο οἸπηΐα τϑοῖθ ργοορθήθηξς. [πα 198. Ε. τοῦ ἐπαινεῖν ὁτιοῦν νεΥρᾶ 1π- 

τοΥρυϑεϊβ βαμΐ, ααἱ ἴρ58 Ἰοοιη ποι ᾿πίθ]οχῖς. [πὶ 212. Π.. γεὐθοῖῖβ πᾶ βουῖθαθ 

Ἰωνδχθυπηΐ Ἰοσοπάσπι: χαὶ τῶν μαθημάτων ἐπ᾽ ἐχεῖνο, ὅ ἐστιν οὐχ ἄλλον ἢ αὖ- 

τοῦ ἐχείνον τοῦ χαλοῦ μάφημα' χἂν γνῷ αὐτὸ τελευτῶν ὃ ἔστι χαλόν, ἐνταῦϑα 

τοῦ βίου χ-. τ. ἕ. 

Βαθριββδίτηθ οἵ ρυϑϑβουξηη ἀὉ1 ψοοδ]ῖς ἴθ ἤπα εἸ βίομθμι ρᾶβϑὰ δϑὲ σόοάθαϊα 

ἴῃ πἀπππὶ σοδρτηθηίαία. ν 6] ρϑύρθσϑιη αἰνῖβα ΟΥηηἶβ ΘΘΠΘΥΙ5. τη] 6515. ΡΘΡθυ υπηΐ. 

51. ἴῃ Ορᾶ. Ο0]. 1416. Ιορίπηαβ στρέψαι στράτευμ᾽ ἐς ΓΑργος ὡς τάχιστά γε, 

4 Ά115. γοΥξβ μ6. 6Χ ἱπῆτπα ἡπϊάθπι [τη Ὀἰοοσιιι. Οἁγΐηαπι οὔβοῖπα, οἰ] αϑτηοαϊ 

ῬΓΌρΡΘ βοχοθηΐαβ πππς ἴῃ ΑΠρΡΊα Πα θιηὰβ, ργοαΐγ Ρδίθυεπίαυ ΟΥ̓ δ 551: ΒΔΤΆΤΩ 

γϑύπτη τηρρ ϑίσὶ. ΠΙρουθπΐ ργοΐβοίο νϑυβαμη ἴπ Τηΐβαυα αβϑαίδηιη. ῬΑΥΠ Θα]Άτα ἴδη- 

«πᾶτα ἱπ ἰατρθιὰ ἐϑιιάδιη ἀθβίημθσα. Οαἱα βου ρβθυῖξ ΒΌΡΠΟΟ]65 6χ [8. απᾶθ Ἰηΐτα 

ἃ ῬοΙΣπῖοο τοβροηάθημιν τηδηϊβοβέθμι οϑὲ. ϑοηοθί, στρέψας στράτευμ᾽ ἐς "Ἄργος 

ὡς τάχιστ᾽ ἄγε. [πὶ ΡΙΑῖ. Βθρ. 1. ὅ88. Ε. Ἰορίξαι ἀριᾶ Βεκίκουιαι: οὐ γὰρ οὖν, 

ἔφη" - ἀλλ᾿ ὃ ἂν μένον δηλοῖ πρὸς τὴν λέξιν σαφηνείᾳ ὃ λέγοι ἐν ψυχῇ. 

᾿Αρέσχε! οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ χ' τι ξ. ϑδεα ορθτῃ Πγὶ ξἕξιν οὐ λέγει ΒαΡρεπί, οἵ ἃ]- 

ἴδυπηι ὃ οὐ αηί. ῬΡ]δίο, αἴ ορίπον,, ἄθᾶοναῖ: ἀλλ᾽ ὃ ἂν μόνον δηλοῖ πρὸς τὴν 

ἔξω σαφήνειαν Ἃ ἔχε: ἐν ψυχῇ, ἀρχέσει. ᾿Αρχέσει οὖν, ἦν δ᾽ ἐγώ, 

χ. τ᾿ ξ- (ΟΡϊξου τπόπθὸ πὶ Βθρ. 9, ὅ8δ. Ἰορεπάπμι ε556: ἣ οὖν (τοῦ ἀεὶ ἀνο- 

μοίου) τοῦ ἀεὶ ὁμοίου οὐσία οὐσίας μᾶλλόν τι ἐπιστήμης μετέχει:) Π]4. 115. 

8. ὅθ. ρτο ταῦτα δὴ ποιοῦντα (ἀνάγκη) ἕτοιμον μᾶλλον ἀπεχϑάνεσϑαι τοῖς πο- 

λίταις, (δὶ ἕτοιμον Θοάθμπι τποᾶο ἴῃ Οτγαθοϊϊζαίθιῃ ρθοοδΐ, δίᾳαθ δὶ αα]β ποβίτϑ, 

ΒΥΡΟΥ ΠΥ τς ἘΡΉΤ ; 



ΒΌΡΡΙΕΝΘΌΑ ΕΤ ΟΟΒΕΙΘΕΧΝΘΑ. οὅ 

1 ἀπὶ ἡεααψ ἐο γαϊ! ἴῃ ἕτοιμός εἶμι πεσεῖν νουίονοί) αα]5. ποῖ Ἰαρὶ ὁρογίουο ἔδ- 

ἐεδίαν: ταῦτα δὲ ποιοῦντα ἔτι, οἶμαι, μᾶλλον ἀπεχϑάνεσθαι τοῖς πολίταις. Τὰ 

Τῖμη. 19. Α. ρὑγὸ χαξϑάπερ Ιερὲ ἔχασθ᾽ ἅπεο. Απέϊτηδοιῆϊ σϑύβιιβ απὸ5 οἷζαί ΑΥΠ6- 

Πϑθαβ, ΧΙ, 475. 10. ΙΒθθια πὶ ἰηἰξῖο οοπίταχογαηξ, αὐπατι ἔγασέσα Θ᾽ θυ6 οομπϑίϊ 

βαπί ϑ'οῃνν οἰ Ρ μα Θαβοσιιβ., ἡ ΘΟ σῖτα, ὨϊηΐΖουιιβ, ΒΙουηῆθιάαβ. χήρυχας ἀϑα- 

γάτοισ': φέρειν μέλανος οἴνοιο  ἀσχὸν ἐνίπλειον χ. τ. ξ. δοία ἱπίθ!]οχῖε δαϊ- 

ἰοῦ ῬΑυΙβίθηβῖβ, βαθβιϊθπάντη ὁσβο ἸΑδοαστος ἐχέλευσε; 568, υξ ορίποι, δηΐο- 

αὔδτα σἰπγ ΡΘῚ ῬΥΘΘΟΟΠΘ5 ον ῖν5 ρΥβοθουθῦ, Ἀ]105. τηληϊβίγοβ ΘΥΌοββούο ἀρ οθδΐ 

αἱ οἰθατη ἀρρομθυθηῖ. Ηος ἰδσιέαν ἀαπτὰ ἴῃ ρυϑθοβαθπθιι5 πᾶγτδν ἰσβοῦ ροθία δὰ 

το] αατη ΠΟΞΡῚΓ8}15 τηαθυῖα Ραγίθιη δἰ ρϑυυδχῖς: 

Κήρυχάς 5᾽΄ ἅμα τοῖσι φέρειν χ. τι ξ.- ἽΑμα τοῖσι εϑὲ, ϑῴηιῖ σιηὶ ζαπιιίβ, 

4085 ΞΌΡΓΒ τπϑῃιογανοτδί. 



ΣΙΝ “0, Τὸ. 

2. 

Α εἱ Χ οοπέμπβα ΧΙ]. 

ἀηϑὲς --- ἀηδές: Ρ. ὅ8, 20. 
᾿Αϑηναία (βἷς Ἰερεπάστῃ; οἵ, Οοθεὲ ἴῃ 

Μποιποξυπᾶ Χ, 89.) φρατρία Ρ. 39, ὅ 

8ι η. 

Αἰξωνῆς, οἱ. ΙμΔομθεῖβ δῆμος. Οἱ εχ 

110 ογαπὶ ρυορίεσ χαχολογίαν ποία- 

Ῥαπῖαν Ρ. 11. 20. 

ΑἸοοϑεῖς. δ α]α ἴοθαθ ᾿πίουροϊαία ΧΙΥ͂. 

᾿Αλλὰ- ἅμα εοηξαβα (1π Εθρ. ΥἼΠ|, 537. 

τη] ἅμα γελοίως) Ρ. 238, 22. 

ἄλλην χαὶ ἄλλην: ἰάθη αποᾶ ἄλλοτε 
χαὶ ἄλλοτε Ρ. 8, 8 ἃ ἥπ. 

ἂν εἰ ἄρ᾽ οοπέξαξα Ρ. ὅ0, 34. 
ἂν ρὑῖὸ ἐὰν ἃ 5Ξουϊθῖ5. ποῃ ἱπίθ]] βοΐατη 

᾿πορέϊβ ΞὈΡΡΙΘΙηΘμίΞ ἀπϑϑη 6661 

ΧΧΧΙ. 

ὧν οἱ ἂν οοπῆιβα 18, 1. 

ἀναλαβεῖν : πιεπιογία τερείετε Ρ. 0. 322. 

ἀνδριὰς. ὁ ἅ. ὁ ἐν Δελφοῖς. Ιαοίαν 

ἔαἶπβθ τηδχίμηιβ 6 Ὀ]α 5 ἀπ: 10] 

οσϑαπί Οὐ]οββῖβ. Ρ. 36, 1. 

ἀνερωτᾷς ἴπ ἀγρόταις οοτταρίμιη ΧΧΙΥ͂. 
ἄνευ ρτοὸ αὖ (πὶδὶ ἔοτίβ αἰτιτηαια 5οτῖ- 

Ῥοπάμπιμῃ 65) ΧΗΥ. 

ἀνήνυτα γὑτο δυνατά ΧΧΧΥΗΙ. 

νος, ἄνω --- ἄνθρωπος. ἀνθρώπῳ ΙΧ. 
ἀντιλέξειν ρτὸ ἀντιδείξειν (ἄρχαιοπρε- 

ς : - τω 

τοῦ ἀντερεῖν) 

Αχϊοομα5 Οἶδα ραΐον (Χ η. Ηἰξέ. αταθο. 

1. 824 ἤἥπ. Αχίοςῃ. 5068, 9.) Ρ. 1. 8. 

ἀπαυτοσχεδιαΐζειν, Ἰάετα ψιοᾶ αὐτοσχε- 
διάζειν. 5ε4 καϊπποία ρευϊο απαϊ πὸ- 

τομθ Ρ. 10, 1ὅ. 

ἀπηχεῖ ῥτο ἀπέχε: ΧΧΗ͂Ι. 
᾿Απόλλων πατρῷος ν. 39, 38. 
ἀπομειούμενα ρ»το ἀφομοιούμενα ΧΙ. 
ἀποσημαίνω δέσπιπι ἄατε. Ρ. 1, 18. 

ἀργὸς: μάχη ἀργὸς ρέρπαε φειι8 χιοᾶ 
“μῖξ ποπάϊιτα εοἴμτξ Ρ. 3, 18. 

ΑὐἸβίορμδηθβ ἱπίεσροϊαίαβ ΧΙΧ.---ΧΧ, 

Αὐαβρίοατη ἔγαις οἵ νϑυθοβιίαβ ΓΧ. 

ἄρων (ἀνδρῶν) ἴῃ ἀμῶὼν οογταρίαμα. οἵ. 

τωρς --- τῶγξς Επέῃ. ρ. 3. (1π Εθρυβ. 
8, ὅδ4 ρμτὸ ἔντιμα τῇ τε πόλει χαὶ 
παρὰ τῷ τοιούτῳ --- Ιμ666: ἐ. τῇ τε 

πόλει καὶ ταρι (τῷ ἀνδρὶ) τῷ τοιού- 
τῳ.) ΧΠΙ͂Ι. 

᾿Ιώνων ρῥτο ἁγίων τῶν ΧΧΙΙ. 
οπιξέεγε ἐπ αϊσεπαᾶο 3 Ὁ 8. 1 οἱ 

ατιμαςεῖν εἴπειν; 

Ὄ ῶι μ᾿ -ι 

σει αοτρ. 404, Ο. Επτῃ. Ιοπ. 1857; 

ΤΗυο. 4, 99.) Ρ. 57, 18. 

ΒΒ. 

βάλλειν λίϑῳ ρν. ὅ9, 1. 
βαπτίξεσϑαι, οὗτγιωΐ Ρ. ἴ, 4. 

βοιδίων -- κωβίων οοπῆπξα Ρ. 54., α]6. 

ΤΞ 

Ὑ οἱ π οοπίθβα Χ. 

γε, γὰρ εἱ γ᾽ ἄρ᾽ εοπῆυϑα ΧΧΙΝ-Υ. 
γε γτὸ γῆς ΧΙ. 

γερρόφορο. Ῥεγβαγαπι ἰεσίοπατίέ ρ. ΘΟ, 22. 

γίγνεσϑαι περί τι ΧΧΧΥ. 

4. 

δ᾽ εἴ ο οοπίαπξα ΥἼΙ. 

ὃ εἴ ο οοῃΐαβα ΧΙΧ. 

Δ. (ἃ. 68. τέτταρα) εἰ ΔΙᾺ ὁοοπἔαπα ΥΠ. 

ΧΙ. 
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δαιμόνιον. τὸ εἰωθὸς σημεῖον τὸ δ. ν. 8, 
ΤΩ: 

Ῥδηῖοῦ, Αραῦοο!5. ἀΙΒΟΙΡα]5.. πνισῖοαρ 

οἱ ΡΠΠ]ΠοΞορΡ μα. ἡοοίον Ρ. 48, 22. 

Δάπεδον εἰ λαμπρὸν οοπξιξα ΧΗ]. 
Δεῖν οἱ εἶναι. ὁομξακα. ἡ. ὅ8, 22. ν΄. ϑαρρ!. 

δή τοι --- δή που Ρ. θ8. Ρϑπα!έ. 
Δήλιον. ἡ ἀπὸ Δ. φυγή Ρ. 49, 14. 
δῆσεν οἱ ῥηϑέν οομέιδα ΧΟΨΠΙ. 

διαστέλλω αέοεύισιο Ὁ. 81, 12. 

ΤΙξορταρμίαθ ἣν λέγω -- ἦν δ᾽ ἐγώ 
ΧΧΠΙ. (οἵ, δορΠῖϑί. 345. Β οὐ Ψδυγ. 

1ϑεῖέ. δα 268. Ο. Ῥηδοᾶν. 380, Β.) 

δορὰ εἰς ἀσχὸν τελευτῶσα. ῬτονΘΥ αι. 

(οἴ, Ατν. Νὰ. 449. 5εαα. ϑοϊοῃ ἂρπᾶ 

ΡΙαΐαγοη. ἴῃ ϑοοπθ ρ᾿. 86, Π).} ρ. 18, 

24. 

Δορυδρέπανον ἴδιπι ἃ ϑέθδδο ἴηνθη- 
ἔτη. Οπθ πιιοσοϑβατη ΒΑΡ ΟΣ ἔδ- 

δέν δα υιοάπτη ἀθριηρίίαν Ρ. 52. 21. 

δραστὴς ργο ἐραστής Χ. 

δωριστὶ ἡομόσξαι Ρ. ὅϑ, 6. [πὶ οδιτηῖ- 

πἶθα5 πὰσπο δα πηοᾶπμ τϑοϊζαξϊβ, 51π|- 

Βα]α6. 5ΎΠΑΆ08 6. ἀηῸ 5050 Ργομαμ ἰϊδ- 

ἴα διιῖ55θ. νἱἀθηΐαν ᾿. 66, 12---18. 

Ε. 

ἐγγύτατα λόγῳ εἰ ἐ. γένει εἶναί τινι 
585; 6. 

ἔγνω ρῖο ἐγώ ΙΧ. 

εἰ. δὲ βαθαπάϊίο ἄλλο τι βούλετα! (οἴ. 
Εδρ. 4592, 4. ΑΙΟΡ. 114, Β. Ῥμδοϑά. 

212, 6) νΡ. 18, 20, 
εἴπεο --- εἶπα ἃροᾶοβὶ 31, α]|. 

εἰσδύεσδαι 46 ἀπΐπιδ σοΥριιβ ἱπέγαηΐο ΧΤ,], 

ἐχχαλέσωμαι: δυοοέηι., μὲ ϑειὦ νέγα 8ρέ- 
εἷε 86 οδέοπεϊαπε Ρ. 22, 1. 

ἔχφορος λόγου: “οϊαέον (οἴ. Ατἰπέ. ΤΉ ΒΗ. 

41τ2. ῬΙαί. 1188, οὐ 101 5601.) ρ. 16. 

21. 

ἔλεγεν ἔν --- ἐγέλασεν Ρ. 19, 21. 

ΕἸΙπῖο ἴῃ ἤπθ νϑῦβι ΧΙ]. 

ἐμπολᾶν οἱ ο᾽α5 οοπιροπϊία ΧἼΠΙ οἱ ϑπρρι. 

ἐνδόντα ρτο εὕὔδουτα Χ. 

ἐν παντὶ γενέσθαι: Ρ. 381, 21. Μίάο Νοέϊ. 

ἐν πίϑῳ ἡ χεραμεία γίγνεται, ν. τὴν χ. 
μανϑάνειν. Ῥγονουθίθτη 46 ρϑυίου]β 
ἴῃ γ6 Ῥγθίϊοβα θ0) ἔδοϊ θη 5 Ρ. ὅτ, 18. 

ἐξ δὲ δ’ οοηξαξα ΧΧΥ͂Ὶ. 

ἐξαμφοτερίζειν τὸν λέγον ἐο πιαῖια σἰαῖα 

πιαΐε ΟἹ ἔδιε αὐφεηιεηΐξ Ρ. 837, 17. 

ἐξάπτουσαν (46 ϑιοϊεογιπι ἐχπυρώσει 

ἀρῖτα.}) ρτὸ ἐξαπατῶσαν ΧΧΊΠ. 

ξξαρνος εἶναι οἴη δοοιιπδίϊνο. 

Ῥύλ θυ, ἢ: 

Νέραγε 

ἐξεγένετό μοι: ξεπερες Παδιιὰ μ. 1, ὅ. 
ἐπαχολούϑει ρτο ἐπάχους ΧΧΧΙΙ. 
, ἐπέγειραν ργο ἐπὶ γαῖαν ΧΠΙ. 
ἐπεὶ γνοίης --- ἐπιγνοίης Ρ. 838, ραπαϊί. 
ἐπεὶ οὔτ ἰπίουγορδέϊοπθ [,. 

ἐπὶ οἱ εἰ οοπέιξα ΧΧΙΧ. 

ἐπιδαιμονῶν ρτοὸ ἐπεὶ δαίμων ΙΧ. 

ἐπιχραίνειν γαξμηι ζασονε ὙΠ. 

ἐπιμιγνύσθην ῥτὸ ἐπιγιγνοίσϑην ΧΧΧΥ͂Ι. 

,ἐπισχοτεῖν τῆς ϑέας τῷ Κτησίππῳ ν. ὅ, 

10. 

ἐπίστασϑαι γιγνώσχειν ν. 22, 28. ϑ6ὰ 
νἱάθ. παπι βου Ροπάπμῃι 5} ἀνευρίσχειν. 

εὖ ἔχοντα, ριζοῦνα ρ. 20, 18--14. Ρ. 

41, 12, (Β'ΠῺΠ, βθῆϑα Τμπο. ὅ, 28. 

οἵ τ΄ ᾿Αργεῖο! ἄριστα ἔσχον τοῖς πᾶ-- 
σι".) 

ἔφϑη ργοὸ ἔφη ΧΧΙ͂ΠΙ. 

Ζ. 

Ζεὺς ἕρχκειος Ρ. 89, ὅ 4 ἥη. Ζεὺς φρά- 
τρίος. ΙΡΙάΘΙη. 

Ζεὺς πατρῷος Αἰοῖβ ἱποορηῖξις. ρ. 39, 
14. 

δῇ 

ἡγησάμενοι --- ἡγησάμεϑα οοπέιπα Ρ.46, 
α1. 

ἤδη, δὴ δὲ γε δὴ ὀοηξιθα ρΡ. 29, ὅ 

εὐ Νοίξ. (Α4ἀ46 Πρ. ἼΠΙ, 508, ἘΣ. Ὁ] 

Ἰορϑπάσπιη ὅταν ἤδη ἐπιλίπῃ. [ἢ Εδρ. 
ΨΙΙ, 5681. Ι6ρὲ ἀλλ᾽ οἱ δή, εἶπον, 

υἱὴ δυνατοί τινος ὄντες δοῦναί τε χαὶ 
ἀποδέξασϑαι λόγον ---Ὁ 

ἤχει -- ἀρχεῖ ΧΧΥΊΤΙ. 
ἤχειν ῥτὸ ἐχεῖ ΧΙ,. 

ἣν ἢ γτὸ ἡ ᾽μή Χ. 

Θ. 
ΤΠΘορΡΠδηΐα. δὰ ἀρ ἷ5. δα Ια ουῖξ Ρ]ὰ- 

ἰαγοπα5 ΧΗΣ. 

γί 



ὍΒ 

ϑέσϑαι τὴν ἐναντίαν εοηέγαγίαηι βθηέεη- 

ἐΐαγα ζέγγε Ρν. ὅ8, 1 ἃ ἔῃ. 

ΘΟΙ͂ μόνοι ρτο οἱ νόμοι ΧΙ. 
ϑρόνωσις ἴῃ ΟογγΡαπέίατη 5ϑοσὶξ ρ. 9. 9. 

ῬΒον ἀἸάθα απδοάδιη ΧΥ͂Ι. 

Υ ὦ 
ι δὲ εἰ οοπῆαβα (πη ΒΕ ρ. ΙΧ, ὅ81 Ε. ργὸ 

εὐ, ἔφη δεῖ εἰδέναι Ἰοροπάμππι: εὖ 

ἔφη διείλου.) ΨΙΠ. οἱ Ρ. 19, ὅ. 

ι οὐ ρ οοηΐιϑᾶ. (ἴῃ Βρρ. ΙΧ, 581 Ὁ. 

Ῥτὸ ἀργύριον ποιεῖ 1658 ἀργύριον πο- 

ριεῖ) ρ». 62, 271. 

ἰαστὶ ἡρμόσϑαι ρΡ. 59, 6. 

14 ἀρϑθδπι ῥγῸ ἰϑοθῦδιη 1,41. 

ἵλεω εἴητον : 5ο]θιηηΐς ἀθουιη ἱπνοοᾶ- 
ΠῸ Ρ. 4, 99. 

ἸΠἀΟΥ̓ΤΉΪΤΘ 

ΧΙΨΝ: 

ἰὸν ρῖοὸ οἷον ΧΧΧΙΧ, 

ἰξοογαΐθβ [Δ Ὶ ρείαξαν Ρ. 48. 

ἱστορῶ ρῥῖοὸ ἴστω ΧΥ͂. 

ἴσως πέ ριιίο Ρ. 10, 9. Ρ. τύ, 9. (ϑδῖηθ 

56 151 ἸασΊταΣ ἴῃ θρ. ΥΠΙ|Ι, δδ1.. Ὁ] 

τὸ ἀδυνάτους εἶναι σῶς 

πόλεμόν τινα πολεμεῖν.) 

«} 15] ΓΑ ΠαῚ το]! ρῖο. (οἵ. ϑαςσναηιεγεὶ γε- 

ἴριο. Τὴν. ΧΧΥῚ, 48.) ΠΠ. 

'ί. 
ὶ ἴῃ ΟΠ τα ἰηἰθυσορϑίϊομθ. 

Ὁ ΤΥ 10: 

᾿ 

οἵ ἱπῃϊδυθ 510] ορρομπηΐατν 

ΤΘΡΟΠΘΗΠΙΙΠ 

᾿ 
χα Νοί. δὰ 

κι Ν 

χαὶ ἄλλως -Ξ χαὶ δὴ χαὶ ρΡ. 49, 9. 

χαλὰ δὴ παταγεῖς. ῬτονοΙθ ΙΑ 115 Ἰοουϊο 

ν 

αθ 115. αἱ Βοηδηη Γθὴὴ ἡπηέϊδηΐ Ρ. 938. 

οχίγ. 

χάλλιστον: εἰς χάλλιστον ρεγηιαπι ο}- 
»ογέμηε ῃ. 6, 12. 

χαλοῦν ρτο χαλόν ΧΧΙΠ. 

χάπρος ῥγὸ χαὶ πρὸς ρν. 88, 1. 

ἐν Καρὶ ὁ χίνδυνος: ρτονεογθίατη Ρ. 18, 
τ ἴα. δὴ; 1.8 

Οὐδ. ἃ 50.015 ἔθη 8 τη  [ΠΓ. 

ΕΟ. 

ΡῬΙαμι, ηἰἶδὶ ΓᾺΠΟΥς ργαθῦθέὲ Τ μονα. Υ. 

Θεοῖς 

(ΤΥΔΙΔΕΙΙ ΘΥΤΟΥῚ5. δχϑιη- 

20 01 ΙΘρεμάπιῃ ριΐο. σχοπείτω δέ 

τις χατὰ τοὺς χρονοὺς, χαὶ μὴ τῷ 
φ - Ἢ πὶ » 

ξχασταχοῦ ἢ ἀρχόντων ἢ τιμῆς τινος 
᾿ . 9 » Ἂ ΄ 

τὴν ἀπαρίϑμησιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ 

ΙΝΘΌΕΧ. 

προγεγενημένα σημαίνοντι πιστεύσας 
μᾶλλον.) 

χατὰ ὠιδέατ ν. 2. (1ὴ δρ. ΙΧ, 561 ἀ616 

ἴπα 116. ρ]οββθιηα ὁμοιότητι.) 

χατὰ πάντων ΧΙ. (ὅγιιρ. 226, Β.) 

χατάργειν οὰπη δοοαπδίϊνο ρῥ. 1δὅ, 29. 
Κλεινίας ὁ Αξιόγου: (ΑἸοϊθδαϊ5. ρυϊοτῖς 

ΠΘΡΟΒ; οαἴνουβιι ἃ ΟἸϊΐα ἴῃ Ργο- 

ἴαρ. 520, Α."ς ΒοΒποῖὶά. δὰ Χϑη. Μοπι. 

δὰ ἀ. ρΡ: 356). Ρ. 8,.21-.»..θ6;:9. 

Κόννος ὁ Μητροβίου: ΟἸαγιι5 βάϊοθῃ 
Ῥ- 2, 21. 

Οομνῖνίαμι Ρ]αΐομῖ5 ο]οβϑὶβ δὲ βᾳρριο- 

τη θη [15 ἱηαπϊηδίμιη ΧΧ δὲ Ξυρρὶ. 

Κόρινθος, ὁ ν. ἡ Διὸς --- ῬτονοΥθ 8115 

Ἰοσπῖο 46 ἰπδηϊ δοίαηεα (Αὐἱϑβέ. Επε]. 

828). 
4αϊ] ἀπ ἀαοιηοῖο 56 δχρϑαϊαΐ πϑϑβοΐξ, 

θδάθη βϑθρίιι5 ἰΐοσαί (Ρὶμᾶ. Νϑιη. 

ΨΠ ἤῃ. οὖ 101 3.80].) Ρ. 37, 80. 

Τϑοσαπι οἱ Ἠθγοῦμη πὸ- 

ΑἸΙΣ. νἱάθῦαν ἦθ 60 ᾿βαγρϑιῖ, 

χρείττονες, οἷ. 

τηθῃ, πὶ ΓΘ 5 Πατηδηΐβ ᾿η ουϑαηΐξ, (80- 

Ρμϊβί. 210,4. Τμερρ. 118, 4.) Ρ. 25, 12. 

χρόνος Ρῥγουθυθια ἴον ἀθ βθὴθ αϊοϊξατν 

ν. 30, 36. 
χτίσαι πρευμενεῖς, πυΐξε5 γεαάδετγε. 

πυρίφατον, ἐιεοπαϊο υαϑέαγε ὙΠ]. 

χυπρογενεῖς λυμαὶ ΥἹ. 

χώλων ρτὸ χαλῶν ΧΧΧΠΙΙ. 

2: 
λ οἱ ὃ οοηξιβα. (Τὰ Βδρ. Π1|Ι, ὅ68 ρῥτὸ 

ἀποδομένων Ἰεσε ἀπολομένων.) ΙΧ. 
λ οἵ μὶ ὁοηῆαιξα. (1 Ρ]αΐ. Τίμη. 34, Β. ρτὸ 

χτ. 

προσετάχϑη, μελεῖν" ἔτι δὲ --- Ιόροη- 
ἄστα προσετάχϑη μένει δ᾽ ἔτι ---}) ΧΤΙ 

λέγειν ῥτὸ ἔχειν ΧΙΨΊΠΙ. 

λίνον: οὐ λίνον λίνῳ συνάπτεις ρῥτονει- 
Ὀίπτη 6 1ἴ5 αὶ γ65 αἴβραγθθ ᾿πηροτο 

οοπδηΐαν. (Αὐἱβίοί. π᾿ ῳ. ἅ. 6.) Ρ. 84, 
25. 

λυδιστὶ ἡρμόσθαι Ρ. ὅ9, 6. 

ΜΠ. 

μᾶλλον ἐλάττω. (ϑ64 ἀδ]απάϊπη ογαῦ μιᾶλ- 

λον ἃ 56υῖθ8 ΟὉ Ργδθρυθϑϑαπὶ πότερον 
᾿ησνοοΐατη.) Ρ. 18. 32. 

μάγλος βοᾶν οἰαπιονιηι ἀρρεέειις ΥἼΙ. 

μετελθεῖν ϑρῆνον οὐ 5ἰπή]α ΥΊ. 



ΙΝΘΌΕΧ. 

με΄; αὐ ονίεξ ν. 88, Ἴ. 

μηδὲν μή -- μηδαμῆ Ρ. 11, 38. 
μηδὲν πρὸς ἔπος: 

Ρ: 31: 7. 
μὴν --- μὲν Ρ. 9. 21 οὐ Νοίί. (Φυδε ἀ6 

μὲν ἀϊοία 5ιηΐ οὐ Ἠδϑιπάονῆο τα Ῥτο- 

ἰϑρ. 338, Ο. ἀ6 μέν γε νον Ἴββίτηδ 5πηΐ. 

ψούατ δὲ Ὠα]] τὴ οϑὺ ἀυπηάθίομ, 56 

Ἰορεπάσμῃ ἀδύνατον ὃν ὑμῖν ἔστε, ποη 

ὥστε, «ποα Ιοοῖβ Ρ]δηθ ἀἰββίτη  θιι 

ἰπουϊ οοπδἔα.) 

μορίῳ ὑτο μόνῳ ΧΧΧΙΙ. 

Ν. 
νήστιδος ὑτὸ μήτιδος Υ͂Ἱ. 

νοεῖ δὲ ἐννοεῖ οοπΐαθδα ρ. 21, 1ὅ. 

παςαξιση 6 οοπ]. ΗΟ. 

εαένα ρῬγΌροϑύμιτη, 

Γ6- 

Νοτηΐηδ ΡΥΓΟΡΥΊΒ 586 Ρῖπ5. ἃ 5ΟΥΡΙ5 ΘΟ τη- 

Ραρίαν ΧΙΙΧ. 

νυνὶ οὐ νῦν εἰ οοηδιβα ρΡ. 19, ὅ. 

Ο. 
Ο ἃ Θ δρβουρίπη ΧΧΙΧ. 

ΟΙΟΙ͂ ργο ἘἸΤΟῚΙ ΧΧΠ. 

οἷος : λόγους οἵους εἰς τὰ δικαστήρια, 
ογαξίοηεβ 7μαϊοῖϊβ αρίαϑ Ῥ. 2. 11. 

ὀλιγωρεῖσϑαι βδηδα δοίνο ρ. 48, 11. 

ὁμόσε ἰέναι εἐ ὁμόσε ὠϑεῖσθαι πρὸς 
τὴν πληγήν: Ρ. 80, 11 εἐ 12. 

ὃν ρῖοὸ οὐ Χ. 

ὁπλομαχίας τηδρίβίτὶ 

πο Δαθαμΐ ρΡ. ὅ2, ὅ. 

ὅρον ϑέσϑαι ΧΧΧΥ. 

ὅρῳ περιλαμβάνειν. ϑαρρ!. ((ὐπῖνα ἴῃ 

ΤΠ Δ ΟΘ ΔΘ ΠΟΘ ΠῚ 

Ἐδρ. ἼΠΙ, δὅ81 ργοὸ τοῦτο αὐτὸ, ὁ 
ὅρος αὐτῆς οἷός ἐστιν Ι6ρὲ τ. α- ὁρᾷς 
αὐτῆς οἷόν ἐστιν.) 

οϑ τι μαϑών: φῶ 4 ἐστε (ΟΕ δὰ 
θϑιη. Τιορί. ρ. 848. Αὐ. Νὰ. 402. 

ἘΌΡΟΙ5. ἀρὰ 510Ρ., ΕἾον. 1Υ, 53.) 

Ρ; 10. 11 Ἰδὲ 55, 19. 

ὅτι περ ἄν ρτο ὁπότερ᾽ ἄν ΧΧΧΙ. 
ὁτιοῦν ἴῃ δοχοῦν οοτταρίαπι ΧΧΥ. 
οὐ τί γε. ΚΧΥΙ. 

οὐδὲ πρὸς ὁτιοῦν Ρν. 31, 10. (Εερ. ὟἼΠ, 

521 ἢ οὐ πρὸς οὐδετέρους ατλ6 πιΐτα 

δϑδύ οὐημῖαμ ἴθγΘ ΠΥ ΟΥ τ π ἸΘοίϊο οβοῖ- 

Τα η βουῖθαθ ἀθθοίι", αἰ οὐδὲ πρὸς 

ἑτέρους ῥτὰβ 56 Βαθθθδί.) 

90 

οὖὐγ ὅλως ἴάοπι ἡποά τὸ παράπαν οὐ 
ΧΧΧΙΨ. 

ἡ 

παιδεύειν ἄνδρωπον Ρ. 44, 1}. Ρ. 56,20. 

ΠΠΑΝΤΑ ΟΙΚ ἃ ΠΑΝΤ᾽ ΑΥ̓ΘΙΣ 

οουγρύπιη ΧΧΙΨ, 

παραφυλάττειν ΧΙΠΠ. 

παρίσταται (μοῃ πάρεστι) ἀθ οορ]ἰίϊο- 

Ὠἶθ5 απ86 ἐν ηιϑηξοιη σϑηΐμηξ. αἰοῖ- 

ὕπ|΄. 

Ῥαυδοα!ας ἀλλὰ μέν ἀ6 οχίίπι τοὶ. απ 
Ἰηξοοία τϑαᾶὶ ποαπῖς, πβαγραπίαν ΧΙ. 

γξ οἱ ἄρα ὁομ)πηρὶ ροββαπί. ΧΧΙΨ, 

διὴ οἱ τοι βοοϊθίαίθιη. πὸπ ἰῃθαηῦ. θ8. 

10. οὐ Νοί. 

οὖν 5Ξαθρίας δπΐ δὴ απδιὴ ροβί δὴ 
Ροηῖϊαν. ΧΧΙΨ. 

πᾶσ᾽ ἂν ὗς γνοίη: Ῥτονογθίαπι. Ρ. 70, 

22. 

Ῥαίγοοϊϑβ, ϑδ'οουδίβ οχ πηϑίγθ ραΐθυ Ρ. 98, 

8. ἃ ηῃ. 

παχέως ἐννοῶ (εἴ. Ἠογδίϊοηυτα γαββα 

δον υα) Ρ. 20, 14. 

περιφέρει --- περιέρρει Ρ. 49. 2. 

Ῥϑυβοῃδσιαιη ἔα]σα αἰδίσθαο ΓΧ, ΧΧΥΤ 

εἱ ΧΧΧΥ͂Ι. 

ΡΙαΐβθθηβὶβ Ραρηδ: 

ΤᾺ Ό1Π15 Ρ. 62, 22. 

πλεῖον ν. Ροΐϊπι5 πλέον ϑάτερον ποιεῖν. 7,7α- 

7.5 ἀανιτη ἤασενε. ἡ. 58, 22. Ῥ. 18,8. 

Ῥοϊίϊοιι5, ΡΙδίομβ αἰδ]οριιβ ΡΘΥΟΓΥ παν 

ΧΧΧΥΙΠ --- ΧΗΊΠ. 

πολλάχις πὲ ἤέ, νοὶ, φψιοά ἤενὶ ροξε5ὲ 

Ρ. 41, ὃ. ν. 66, 24. 

πολυτίμητος: ἀδουη δορὶ πϑίοη (ΑΥ. 

γβρ. 1001. Αοἢ. 807. Νὰ. 2609.) 

Ρ. 82.) 19. 

πότερος --Ξ ὁποτεροσοῦν Ρ. 80, 9. 

ποῦ χόρου τάξομεν; «0 ὧν ἴοοο (Βοπο- 

715) οοϊοσαδίηνιε 5, ». 11, 6. 

Υ65 ἴῃ 68 πῃθ1η0- 

Ῥυοαϊοι5. ῥαϊποϊρίατη ρΡΒ]Οορ μα ἴῃ πο- 

τηϊη τη Ρτορυϊθίαξθ ροπθραΐ Ρ. 9, 14. 

Ῥυδθροβίίίο ροβέ τε. ᾿μα! ον τϑροίϊίᾶ: 

Ρ. 9, 24 εἱ ϑαρρι. 

προχατηγοροῦντες (Ορογαῦῖ5. τηθ ἰηνίο 

σ᾽ τοῦϊη 1) προσχατηγοροῦντες 

ΧΥΎΠΠ. 

ΡῬΙῸ 

71: 



Τ00 

πρὸς. 
Ἰηςθ]]δούπτη Ρ. 231. 10. 

ἘΠπὶ5. σοτηρθηαίττη ἃ ΠΡ ΑΥ 5. τη 8} 6 

προσεύχομα! 56πδ81ι τοῦ εὔχομαι Ρ. 33. 
12. (ἸΠμεροπάση ραΐο οἵἴωπερ εὔγο- 

μα!:). 

προστάτης. ϑβηρρίεοΣ ἴαϊδα ἰη ουργθίδειο 

εβῖ. ΧΗ. 

ἧς: ὁ τῷ μὲν χρόνῳ νεώτερος, 

σχεπτόμεϑαϑ ρ. 54. ροπα!ί. 

σχληφρός: ὁ τῷ μὲν χρόνῳ πρεσβύτε- 
ρὸς. τῇ δὲ ὄψει νεώτερος δοχῶν. 

Ρ.- 1. 11. 

σχολύϑρια: 

΄ 

(ταπεινὰ διφρία τοῖς Θεσ- 

σοὶ εἰς χεφαλήν: ἦν ἔμαπν ἐαρμέ ἐδέμα 

γεείααέ (Ατϊδίορη. ΡΙαΐ. 525. ὅ}0]. 

354 Ῥας. 10659:) Ὁ: 16. τὸ: 

Βοογαῖοβ Πυϑπηθοηϊ δημότης Ρ. 14. 48. 

ΒοΙοπῖς. αἰοίαπι γηράσχω δ᾽ αἰεὶ πολλὰ 

διδασχόμενος Ρ. ὅ9. 16. 

ΒΟΡΒἰξία δου θθβοῖΐ ᾿. 58, 6. 

Βορῃϊπίαθ αἸΔΙΟΡῚ Ἰοοὶ θουυθοῖ! οἵ θχὰρ]- 

οαἵ ΧΧΧΗ͂ -- ΧΧΧΥΠΙ. 

συντεταμιένον : ἐπέεγέμπι Ρ. 22. 18. 

συρίαις ῥτὸ εὐρείαις ΥἹ. 

στροφαὶ εὐπιπεῖς οὐεαίειξις, ρορμῖὲ α58- 

βεηβιβ ὙΠ]. 

σχιστὰς ἔλχειν ΧΙΧ. 
ϑυΠαθαθ οτηΐδβδαο: ὙΠ, ΧΧΧ οἱ ϑαρρι. 

(π᾿ Βρρ. 9. ὅ51, Ε. ργοὸ ἑλχομένη, 

αποᾶ οὑπὶ ὑπ᾿ οἴστρου ἱπορίε ἀϊοδέατ, 

Ἰοροπάσπμ ἐλαυνομένη.) 

τάδ᾽ εἰ πάρος ρτοὸ τὸ λιπαρές ΧΙ. 
ΤΑΠΑΥΤΗΙῚ ργὸ ΤΑΤΤΑΥΤΗΙ. ΧΗ. 

τάχ᾽ ἂν εἴη ρτο τυγχάνειν ΧΧΧΙΠ. 
τέως: αὐ εεγέιηιν ἑεπεριδ ἡ. 82, ὅ ἤμ. 

τηλικαῦτα πράγματα Ρ. 4, 14. 

τ' --- τινὰ οοηξαβα Ρ. ὅ0, 22. 

τί δὲ --- τί δαί. 

4π Ἰοοίοποτ Πποΐαδϑηϊξ γι. δαὶ μ181] 

Ῥδββῖπη “ἰπίρυ πἰγϑπγ- 

ἉΙὰα οϑὶ ἀαϑτη δὲ ἴῃ ρᾶππα ρῥγοάα- 

δ μᾶθ {ΥῥὈΡῚ5 ΕἾ. 

ΙΝΌΕΧ. 

οἴαπα. ΟἿ, αἰωρεῖν -- ἐωρεῖν, δαί- 
ρεν --- δέρειν, παλαιὸς --- παλεὸς 
δὲ βίτηθἶα, ἴθ απΐθα5 οοπέγασίατη Οθξ- 
ποί. Ἷἢ Ρ. 11. 27. Βεβκκουτπ 5668 

ἀφθοθϑτηῃ οἱ οὔτ Οοἰδιίαπο τί δαί 5ου]- 

ΒῬο͵ο. 

οὔτο: τιῦ μέντοι τιῦ ν. 48, 36. Ρ.51, 20. 
τὸν, περὶ οὗ. τοῦ, ὃ Ρ. 46, 10. ρν. δῦ, 14. 
τούτῳ γ᾽ οὐ --- τούτῳ τῶι (δἰς οπΐμη, 

ποῸὶ τοί, ἴῃ σα 5ογὶρίαπι 6βέ.) Ρ. 21, ὅ. 

τρίτον πάλαισμα ν". 9, 8. 

Υ. 

ὑγιεινόν εὲ εἰπεῖν οἷον οομπῆαπα. (Φαοά 
ΡΥ 6Χ ΞΟΠΟΣΠ 51 ΠΠ{πᾶ] 6 ΟΥ̓αΤα 

ρὲ. [Ιῃ Οἷς. ΡΗΠ]. Π, 84. αὐϑατάθ 

Ἰερίέαγ : ποῖ βοίμηι εἶε αἶα, 5θα σἔξαπι 

ἦι αἴεπι τίσεγε, Οαδτη ᾿Θο ΟΠ 6 1 τηϊ- 

ΤΟΥ ἰδιηαῖι τῶν χριτιχῶν πονηρίᾳ δ1- 

χἱ556.) Ρ. 08, 3 ἃ ἔῃ. 

ὑπέϑον ριὸ ἐπύϑου ΧΧΧ. 

ὑπόλογον ποιξῖσσαι: Ρ. ὅ9. ἀπέθρϑιμ]. 

ὑποσχελίζειν γοχ ἃ Ἰαςία 5υτηρία Ρ. 10,1. 

Φ. 

Φαμενός Τίτοβῖαο ἢΠὰ5. ΧΙ ΙΧ. 

φάναι Ρ»τὸ φανῆνα! ΧΧΙΠΙ͂. 

ΦΑΣΙ ρῖὸ ΑΕἸ ΧΧ. 

Φερσεχέρδης ΤίΊτοπῖαθ ἢ]ῖι5. (ΟΕ, Βορῃ. 

Απῦ. 1084 564ᾳ) ΧΙΙΧ. 

φλυαρεῖς ἔχων (εἴ. ὅ6Πο]. δὰ Ατῖξέ. Εδῃ. 

204) ρν. 31, 11. 
φοβεῖσθαι! περὶ οὑπὶ ἀαίῖνο μ. 6. 10. 

ψΟΟΆΡα]α Ρούροσϑτῃ αἰπίγαςία. ϑαρρΙ]. 

 ΌΘΑΡα]α τη8]6 οομδουρθηῖα ΧΧΙΠ. 

ΌρΟΚ 6 ΤὩΔΥΘΊΠΘ. ΠῸΝ ἴῃ 5881 5646 ΠῚ 

γοβει πα ΧΙ --- ΧΗΏΠΙῚ. 

ΨῸχ βέβειτη ροβῦ 5δἰτη θη γ6] δϑιηᾶθπη 

σγούθτη ΟΟΟΌΣΓΘΩ5. ἴῃ ΟΟα 4, 5860Ρ6 οτηϊί- 

αἴατ. ΧΧΧΥΤ  οὲ ϑαρρ!ὶ. 

φρυγιστὶ ἡρμόσϑα: Ρ.- ὅ9, 6. 

Ξ-. 

ΟΠδουράρμης δοούϑίβ πηϑίγθι ἸΧΟΙῈΠῚ 

Βαθῖ Ρ. 34, 4. 

Χρῆνα: --- Χρήματ᾽ οομἔιπα ν. 86. 11. 

Ετοιητήδηηῃ, 
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